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A, Á
a /määräinen artikkeli konsonanttialkuisten sanojen edellä/
á Oh; eipä
abba 1. tuohon, siihen
abba– 2. /prefiksi/
abbahagy –t (–ok, –ott, –j abba) keskeyttää, lopettaa, jättää sikseen
Abbahagyni! Lopeta! Lopettakaa!
abbamarad (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon abba) keskeytyä, loppua, loppua, jäädä sikseen
abban a szempillantásban sinä hetkenä, sillä hetkellä
abban az esetben siinä tapauksessa
abban tuossa, siinä
abból tuosta, siitä
ábécé (–k –t –je) aakkoset, aakkosjärjestys; jnk perusteet
a biztonság kedvéért varmuuden vuoksi
ablak (–ok –ot –a) ikkuna, tuulilasi
ablak melletti ülés ikkunapaikka
ablaktörlő (–k, –t, –je) tuulilasipyyhin
ábra (–´k, –´t, –´ja) kuva, diagrammi; /slangi: tilanne, kuvio
ábránd (–ok, –ot, –ja) haave, unelma, kuvitelma
ábrándozik (–ról/–ről) (–om/–ok, –ott, –z) unelmoida (jstak)
ábrázat (–ok, –ot, –a) naama, ilme
ábrázol –t (–ok, –t, –j) esittää, kuvata, kuvailla
acél (–, –t, –) teräs-, teräksinen; (–ok, –t, –ja) teräs
acélos (–ok, –ott, –z) teräs-, teräksinen
ács (–ok, –ot, –a) kirvesmies
a család férfitagjai perheen/suvun miespuoliset jäsenet
a család nőtagjai perheen/suvun naispuoliset jäsenet
ácsorog (ácsorgok, ácsorgott, ácsorogj) seisoskella
ad –t –nak/–nek (–ok, –ott, –j) antaa, myöntää; luovuttaa (etymologia vrt. suomen antaa)
adag (–ok, –ot, –ja) annos
adakozás (–, –t, –a) hyväntekeväisyys
adakozik (–om/–ok, –ott, –z) harjoittaa hyväntekeväisyyttä, olla antelias
adalékanyag (–ok, –ot, –a) lisäaine
adandó (–k, –t, –) annettava; tarjoutuva
adandó alkalommal sopivan tilaisuuden tullen
adás (–ok, –t, –a) antaminen; lähetys
adásvételi szerződés kauppakirja
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adat 1. (–ok –ot –a) tieto, seikka, näyttö
adat 2. –t –val/–vel (–ok –ott adasson) antaa jkn toimittaa (ks. ad)
adatállomány (–ok, –t, –a) tiedosto
adatbázis (–ok, –t, –a) tietokanta
adatik (passiivimuoto, vain kolmannessa persoonassa) annetaan jk
adatlap (–ok, –ot, –ja) tietolomake, lomake, kaavake
adatvédelem (–, –et, –e) tietosuoja
Add át (az) üdvözletemet –nak/–nek! Terveisiä jklle!
addig siihen asti; niin kauan, niin pitkään
addig, ameddig akartunk niin pitkään, kuin halusimme
addigra siihen mennessä, silloin
adhat (–ok, –ott, adhass) voida/saada antaa
adja alá a lovat innostaa/kannustaa jkta tekemään jtak
ad még egy esélyt antaa toinen mahdollisuus
adnak (monikon 3. persoona) annetaan; luovutetaan; esitetään
adó 1. (–k, –t, –) antava, lähettävä; (–k, –t, –ja) (radio-/tv)lähetin
adó 2. (–k, –t, –ja) vero
adóalany (–ok, –t, –a) verovelvollinen
adóbevallás (–ok, –t, –a) veroilmoitus
adódik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon) sattua olemaan, tarjoutua; –ból/–ből johtua jstak
adóelőleg (–ek, –et, –e) ennakkovero
adófizető (–k, –t, –je) veronmaksaja
adogat (–t) (–ok, –ott, adogass) syöttää
adóhivatal (–ok, –t, –a) verovirasto
adóhivatalnok (–ok, –ot, –a) verovirkailija
adókedvezmény (–ek, –t, –e) verohelpotus
Adok én neked/neki/nektek/nekik! Näytän sinulle/hänelle/teille/heille!
a dolog veleje asian ydin
adomány (–ok, –t, –a) lahjoitus
adós (–ok, –t, –) velallinen; (–ok, –t, –a) velallinen, lainanottaja
adósa marad –nak/–nek –val/–vel (–ok, –t, –j) jäädä velkaa jklle
adósság (–ok, –ot, –a) velka
adószedő (–k, –t, –je) veronkantaja
adót szed (N + után) (–ek, –ett, –j) kantaa veroa
adott (–ak, –at, –abb) annettu, määritelty, tietty, kyseinen
adóvisszatérítés (–ek, –t, –e) veronpalautus
adózik (–om/–ok, –ott, –z) maksaa veroa; /kolmannessa persoonassa/ olla veronalainen; –val/–vel –nak/–nek osoittaa jtak jklle
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ádventi koszorú (–k, –t, –ja) adventtikranssi
áfa (= általános fogyasztási adó) alv, ALV (= arvonlisävero); lvv (= liikevaihtovero)
A fene vigye el! Pahus!
afféle sellainen
áfonya (–(´), –´t, –´ja) mustikka, puolukka
Afrika (–, –´t, –´ja) Afrika
afrikai (–ak, –t, –ja) afrikkalainen
ág (–ak, –at, –a) oksa
agancs (–ok, –ot, –a) sarvi
ágaskodik (ágaskodok, ágaskodott, ágaskodj) nousta varpailleen, kurkottaa, kurkotella
ágazat (–ok, –ot, –a) oksisto, oksat; haara, osasto, jaosto
agg (–ok, –ot, –) ikivanha; subst. vanhus
aggaszt –t (kolmannessa persoonassa: –, –ott, aggasszon) huolestuttaa
aggodalom (aggodalmak, aggodalmat, aggodalma) huoli
aggodalomra semmi ok ei (ole) syytä huoleen
aggódik –ért/N + miatt (aggódok, aggódott, aggódj) olla huolissaan jstak
aggódni kezd N + miatt (–ek, –ett, –j) huolestua jstak
agrárképzés (–, –t, –e) maatalouskoulutus
agrármérnök (–ök, –öt, –e) maatalousinsinööri
agy (–ak, –at, –a) aivot (etymologia vrt. suomen otsa)
ágy (–ak, –at, –a) sänky, vuode
agyafúrt (–ak, –at, –abb) kekseliäs, neuvokas, nokkela, ovela, juonikas
agyar (–ak, –at, –a) torahammas (etymologia vrt. suomen otsa, unkarin agy, johdos)
agyára megy (–nak/–nek) ottaa päähän jkta
ágyban marad (–ok, –t, –j) pysyä sängyssä, jäädä kotiin makaamaan/paranemaan
ágyék (–ok, –ot, –a) nivuset
ágynemű (–k, –t, –je) vuodevaatteet
agyon- /prefiksi/
agyon van fagyva olla kovasti kylmettynyt
agyvérzésben hal meg kuolla aivoverenvuotoon
ahány (–ak, –at, –a) niin paljon kuin
ahányadik (–ak, –at, –a) niin mones kuin
a helyében (–nak/–nek) jokuna, jkn asemassa; hänen asemassaan, hänen housuissa(an)
a helyedben sinuna, sinun asemassasi, sinun housuissa(si)
a helyetekben teinä, teidän asemassanne, teidän housuissa(nne)
a helyükben heinä, heidän asemassaan, heidän housuissa(an)
a hidegre való tekintettel ottaen huomioon, että on kylmä
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ahhoz siihen, sen luo
Ahogy gondolod. Ihan miten vaan.
ahogy(an) niin kuin, kuin, kuten
ahol jossa, missä
ahonnan josta, mistä
ahova johon, mihin
ajak (ajkak, ajkat, ajka) huuli, huulet
ajándék (–ok –ot –a) lahja
ajándékba ad –t –nak/–nek antaa lahjaksi jk jklle
ajándékoz –t –nak/–nek (ajándékozok, ajándékozott, ajándékozz) lahjoittaa jtak jklle, antaa lahjaksi
ajándékozó (–k, –t, –) lahjoittava, lahjaa antava; (–k, –t, –ja) lahjoittaja, lahjan antaja
ajándékutalvány (–ok, –t, –a) lahjakortti
ajánl –t –nak/–nek (–ok, –ott, –j) suositella jtak, ehdottaa jtak
ajánlás (–ok, –t, –a) suositus, ehdotus
ajánlat (–ok, –ot, –a) tarjous; ehdotus; huuto (huutokaupassa)
ajánlatot tesz –nak/–nek tehdä tarjous, ehdottaa
ajánlatos (–ak, –at, –abb) suositeltava, suositeltu
ajánló (–k, –t, –ja) suosittelija, ehdotuksen tekijä; (elokuvan) esittelymainos, mainosvideo
a jéghegy csúcsa jäävuoren huippu
a jövő héten ensi viikolla
ajtó (–k, –t, ajtója/ajtaja) ovi
ajtót nyit –nak/–nek avata ovi jklle
akác (–ok, –ot, –a) akaasia
akad (–ok, –t, –j) sattua olemaan, löytyä
akadály (–ok, –t, –a) este
akadályfutás (–, –t, –a) estejuoksu
akadályoz –t (–ok, –ott, –z) estää
akadályoztatása esetén esteen sattuessa
akadékoskodás (–ok, –t, –a) hangoittelu, vastustelu, vastaanpurnaaminen
akadékoskodik (akadékoskodok, akadékoskodott, akadékoskodj) hangoitella, vastustella, purnata vastaan
akar –t (–ni) (–ok, –t, –j) haluta; tahtoa, meinata, aikoa
akár vaikkapa
akár ..., akár joko...., tai; niin... kuin
akarata ellenére vastoin jkn tahtoa
akaraterő (–k, –t, akaratereje) tahdonvoima
akárcsak niin kuin, ihan kuin
akármilyen millainen tahansa, kuinka tahansa
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a két világháború között(i időben) (maailman)sotien välisenä aikana
a kezelés részletei hoidon yksityiskohdat
aki (–k, –t, –je) joka
aki csak kaikki, jotka; joka ikinen
Aki korpa közé keveredik, azt megeszik a disznók huono seura tekee kaltaisekseen
akként sillä lailla, niin
akkor silloin; siinä tapauksessa
akkora niin iso/suuri
akkora, hogy no niin suuri/suuret, ettei sitä/niitä voi verrata mihinkään
akkori sen ajan, silloinen
akkor tájt siihen aikaan
akkumulátor (–ok, –t, –a) akku
ákombákom betűkkel ír kirjoittaa harakanvarpailla
a közelben lähistöllä
aktuális kérdések ajankohtaiset kysymykset
al- ali-, vara- (etymologia vrt. suomen ala)
ál(-) (–ak, –at, –abb) vale-, tekoalá 1. alle
alá- 2. /prefiksi/
alább 1. alemmas, alemmaksi
alább- 2. prefiksi
alábbad –ból/–ből (–ok, –ott, –j alább) luopua jstak, laskea rima
alábbi (–ak, –t, –) jäljempänä oleva, alla oleva, seuraava
alacsony (–ak, –at, –abb) lyhyt, matala, alhainen
alagút (–utak, –utat, –útja) tunneli
aláhúz –t (–ok, –ott, húzz alá) alleviivata, korostaa
aláír (–ok, –t, –j alá) allekirjoittaa
aláírás (–ok, –t, –a) allekirjoitus
alak (–ok, –ot, –ja) (ulko)muoto; vartalo; kuvio; hahmo, henkilö, tyyppi
alakul –vá/–vé (–ok, –t, –j) muodostua, hahmottua, kehittyä
alakzat (–ok, –ot, –a) muodostelma
alany (–ok, –t, –a) subjekti
alanyi ragozás verbin epämääräinen taivutus
alap (–ok, –ot, –ja) perusta, perustus
alapok /monikko/ perustat, perusteet, perustukset
alapalak (–ok, –ot, –ja) perusmuoto
alapanyag (–ok, –ot, –ja) raaka-aine
5

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

alapdíj (–ak, –at, –a) perusmaksu
alapfokú (–ak, –t, –) perustason, perus–, alkeisalapít –t (–ok, –ott, –s) perustaa
alapító tag perustajajäsen
alapítvány (–ok, –t, –a) säätiö
alapján (–nak/–nek) /postpositio/ perusteella, vedoten jhk
alapképzés folyik järjestetään peruskoulutus
alapkövetelmény (–ek, –t, –e) perusvaatimus
alapnyelv (–ek, –et, –e) kantakieli
alapos (–ak –at, –abb) perusteellinen, syvällinen, perusteltu
alaposabban perusteellisemmin
alaposan perusteellisesti, perinpohjin, perinpohjaisesti, aikalailla
alapoz –t (–ok, –ott, –z) perustaa, perustella
alapozó (–k, –t, –) perustava, perustason; (–k, –t, –ja) meikkivoide
alapszabály (–ok, –t, –a) perussääntö
alapterület (–ek, –et, –e) pinta-ala, koko
alapul vesz –t ottaa lähtökohdaksi
alapvető (–ek, –t, –je) perus- , perustava, perustavanlaatuinen
alapvetően perustavanlaatuisesti
álarc (–ok, –ot, –a) naamio
álarcos bál naamiaiset
alárendelő (mellék)mondat alisteinen (sivu)lause
alátámaszt –t –val/–vel (–ok, –ott, támassz alá) tukea, vahvistaa
alatt jnk alla
alattvaló (–k, –t, –ja) alamainen
alávaló (–k, –t, –bb) alhainen
alatt jnk/jkn alla; jssakin ajassa, jnk aikana, jkn ajan kuluessa
albán (–ok –t –ja) albaani, albani
albérlet (–ek, –et, –e) vuokra-asunto
albérlő (–k, –t, –je) (ali)vuokralainen
áld –t (–k, –t, –je) siunata
Áldásom rá! Kyllä se mulle sopii. Suostun. Hyväksyn.
áldja a nevét (–nak/–nek) puhua jksta kunnioittavasti; olla kiitollisuudenvelkaa jklle
áldoz –t –ra/–re (–ok, –ott, –z) uhrata, käyttää
áldozat (–ok, –ot, –a) uhraaminen, uhraus; uhrautuminen; uhri
áldozatot hoz –ért tehdä uhraus jkn eteen, panostaa jhk, satsata jhk
áldozatvállalás (–, –t, –a) uhrautuminen; panostus, satsaaminen
6
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a legjobbkor kreivin aikaan, juuri sopivasti
a legkedvezőbb (–ek, –et, –) edullisin
a legkedvezőbb áron edullisimmalla hinnalla
a legkülönbözőfélébb/a legkülönbözőbbféle ruhák mitä erilaisempia vaatteita
a lényeg az, hogy tärkeintä on, että
a lécet súrolva rimaa hipoen
Alföld (–, –et, –je) Tasanko (Itä-Unkarissa)
alig tuskin, juuri ja juuri
aligha tuskin(pa)
alighanem luultavasti, todennäköisesti
Alig várom. Tuskin maltan odottaa. En malta odottaa.
alj (–ak, –at, –a) alaosa, pohja, alunen; kuivike; poro; teevati; hame (etymologia vrt. suomen ala)
aljas (–ak, –at, –abb) halpamainen, alhainen
aljasul halpamaisesti, alhaisesti
alkalma van –nak/–nek –ni jklla on mahdollisuus/tilaisuus tehdä jtak
alkalmából (–nak/–nek) jnk johdosta
alkalmas –ra/–re (–ak, –at, –abb) sopia, olla sopiva, käyttökelpoinen
alkalmasnak talál –t –ra/–re pitää jkta/jtak sopivana jhk
alkalmaz –t (–ok, –ott, alkalmazz) käyttää; soveltaa; työllistää, antaa työtä
alkalmazás (–ok, –t, –a) työllistäminen; sovellus
alkalmazásában áll (–nak/–nek) olla jkn palveluksessa
alkalmazkodik –hoz/–hez/–höz (–ok, –ott, –j) sopeutua jhk
alkalmazkodó (–ak, –t, –bb) sopeutuvainen
alkalmazkodóképesség (–, –et, –e) sopeutumiskyky
alkalmazott (–ak, –at, –ja) työntekijä
alkalom (alkalmak, alkalmat, alkalma) kerta; tilaisuus
alkat (–ok, –ot, –a) rakenne, luonne
alkatrész (–ek, –t, –e) varaosa
alkatú (–ak, –t, –) rakenteeltaan, luonteeltaan
alkohol (–, –t, –a) alkoholi
alkoholmentes (–ek, –et, –) alkoholiton
alkot –t, –ból/–ből (–ok, –ott, alkoss) muodostaa, laatia; luoda
alkotás (–ok, –t, –a) teos, työ
alkotó (–k, –t, –ja) luoja, tekijä, taiteilija, kirjailija
alkotóképesség (–ek, –et, –e) luomiskyky
alkuszik (–om/–ok, alkudott, alkudj) tinkiä; –ra/–re huutaa jtak (huutokaupassa)
áll 1. (–ok, –t, –j) seisoa; –nak/–nek (vaate) sopia, istua jklle; vmiből koostua jstak
7

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

áll 2. (–ak, –at, –a) leuka
állam (–ok, –ot, –a) valtio
államadósság (–ok, –ot, –a) valtionvelka
államalapítás (–, –t, –a) valtion perustaminen
államalapítás ünnepe valtion perustamisen juhlapäivä (20. elokuuta)
államfő (–k, –t, –je) valtionpäämies
állami (–ak, –t, –) valtiollinen, valtion, valtioállami bevételek valtion tulot
állami források valtiolliset tuet, valtion rahalähteet
állami kiadások valtion menot
állami tulajdon valtion omaisuus
állami ünnep valtiollinen juhlapäivä
állampapír (–ok, –t, –ja) obligaatio
állampolgár (–ok, –t, –a) kansalainen
állampolgárság (–ok, –ot, –a) kansalaisuus
állampolgársági kérelem kansalaisuushakemus
államtitkár (–ok, –t, –a) valtiosihteeri
állandó (–ak, –t, –bb) jatkuva, vakituinen, pysyvä; (–k, –t, –ja) vakio
állandó lakcím vakituinen asuinpaikka, vakituinen osoite
állandó lakhely kotikunta
állandóan aina, jatkuvasti, lakkaamatta
állandóság (–, –ot, –a) pysyvyys, vakinaisuus, vakaus
állapot (–ok, –ot, –a) olotila, kunto, sääty
állapotfelmérés (–ek, –t, –e) kuntotarkastus
állapotos (–ak, –at, –) /puhek/ raskaana oleva
állás (–ok, –t, –a) seisominen; asema, virka; työ
állásbörze (–´k, –´t, –´je) rekrytointi
álláshirdetés (–ek, –t, –e) työpaikkailmoitus
állásinterjú (–k, –t, –ja) työhaastattelu
álláskeresés (–ek, –t, –e) työnhaku
álláskereső (–k, –t, –) työnhaku-; (–k, –t, –je) työnhakija
állásközvetítő (–k, –t, –je) työnvälitystoimisto
álláspont (–ok, –ot, –ja) kanta, näkökulma
állástalan (–ok, –t, –) työtön
állat (–ok, –ot, –ja) eläin
állateledel (–ek, –t, –e) (lemmikki)eläinten ruoka
állatkert –ek –et –je eläintarha
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állatorvos (–ok, –t, –a) eläinlääkäri
állatot tart pitää eläimiä, lemmikkiä
állatvédő (–ek, –t, –j) eläinsuojelija
allergia (–´k, –´t, –´ja) allergia
allergiás –ra/–re (–ak, –t, –abb) allerginen
allergiás rohamot kap saada allerginen kohtaus
állít (–ok, –ott, állíts) –t –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz asentaa, asettaa, laittaa; –t –ról/–ről väittää jtak jstak
állítás (–ok, –t, –a) asentaminen, asettaminen, laittaminen; väite
állítmány predikaatti, predikatiivi
állítólag muka, kuulemma
Állj meg! Pysähdy! Seis! (ks. megáll)
álló (–k, –t, –) seisova, seisontaálló helyzetben seisoma-asennossa, seisaltaan, seisten
állólámpa (–´k, –´t, –´ja) seisova lamppu
állomás (–ok, –t, –a) asema
állva seisten, seisaltaan, seistäessään, seistettyään
állvány (–ok, –t, –a) (rakennus)teline
alma (–´k, –´t, –´ja) omena
almafa (–´k, –´t, –´ja) omenapuu
álmodik (–t) (álmodok, álmodott, álmodj) nähdä unta; uneksia
Álmos /unkarilainen miehen nimi/
álmos (–ak, –at, –abb) (aamu)uninen, unelias
alól alta
álom (álmok, álmot, álma) uni, unelma
álombeli (–ek, –t, –je) unen, unessa nähty, uni-, unelmaálomnyaralás (–ok, –t, –a) unelmaloma
alsó– perus–, alin
alsónadrág (–ok, –ot, –ja) alushousut
alsónemű (–k, –t, –je) alusvaatteet
alszik (–om/–ok, aludt, aludj) nukkua
által + –t/–tt /postpositio unkarin agenttirakenteessa/ kautta, avulla, jkn –ma/–mä
által végzett jkn tekemä
általában yleensä, tavallisesti
általános (–ak, –at, –abb) yleinen, tavallinen
általános fogyasztási adó (= áfa) arvonlisävero (= alv, ALV); liikevaihtovero (= lvv)
általános iskola (–´k, –´t, –´ja) peruskoulu
általánosít (–ok, –ott, –s) yleistää
9

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

általánosítás (–ok, –t, –a) yleistys
altat (–ok, –ott, altass) nukuttaa
altató (–k, –t, –) nukuttava, nukuttaja; nukutus-; (–k, –t, –ja) unilääke; kehtolaulu
altatóorvos (–ok, –t, –a) nukutuslääkäri
altatót szed käyttää unilääkettä
altatót vesz be ottaa unilääkettä
alternatíva (–´k, –´t, –´ja) vaihtoehto
aludni megy (megyek, ment, menj) mennä nukkumaan
aluljáró (–k, –t, –ja) alikäytävä
alulra alas, alhaalle
alulról alhaalta
ám /valikoitua tyyliä/ mutta
a második legnagyobb toiseksi suurin
amaz (–ok, –t, –) tuo(tuossa), se(siellä)
a mellett az asztal mellett tuon pöydän vieressä, sen pöydän vieressä, tuon pöydän vieressä, tuon pöydän ääressä
a mellett a ház mellett tuon talon vieressä, sen talon vieressä
amellett, hogy sen lisäksi, että
amely (–ek, –et, –) joka, mikä
amelyik (–ek, –et, –e) joka
amennyi (–t) niin paljon kuin
amennyiben mikäli
amennyire csak lehet niin paljon kuin vain voi
amerikai (–ak, –t, –ja) amerikkalinen
a mérleg nyelve vaa´an kieli
ami (–k, –t, –je) joka, mikä
ami engem illet mielestäni, minusta, puolestani
amíg niin kauan kuin, kun, sinä aikana kun
amiképpen niin kuin
amikor kun, jolloin, milloin
amilyen (–ek, amilyet, –je) jollainen, jommoinen; millainen
amilyennek lennie kell sellainen, kuin sen/hänen pitää ollakin
A mindenit! Voi sentään!
ami sok, az sok saa riittää
amit csak talál kaiken, mitä löytää
amolyan (–ok, –t, –) sellainen
amúgy is muutenkin
a múltkor viimeksi
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ananász (–ok, –t, –a) ananas
a napnál is világosabb olla päivänselvä
anélkül ilman sitä
anélkül, hogy észrevette volna (hänen) huomaamattaan
á, nem ei suinkaan
angol (–ok, –t, –ja) englantilainen; englanti, englannin kieli;
angolul englantia, englanniksi
angyal (–ok, –t, –a) enkeli
annak 1. (dat.) tuolle, sille
annak 2. (gen.) tuon, sen
annak annyi se siitä, se on siinä
annak idején aikoinaan, taannoin
annál sen luona, hänellä, mukana
annál inkább (+V) sitäkin enemmän (+V)
annál jobb (+N) sitä parempi (+N)
annál jobban (+V) sitä enemmän (+V)
annál kevesebb (+N) sitä vähemmän (+N)
annál kevésbé (+V) sitä vähemmän (+V)
annál színesebb sitä värikkäämpi
annál több sitä enemmän
anya (–´k, –´t, anyja) äiti
anyai (–ak, –t, –) äidin (puolelta)
anyai nagyszüleim isovanhempani äidin puolelta, äidin vanhemmat, äidin äiti ja isä
anyag (–ok, –ot, –a) materiaali, aine; (oppi)määrä; matsku
anyagias (–ak, –at, –abb) materialistinen, ahne
anyagi megfontolásból taloudellisista syistä
anyajegy (–ek, –et, –e) syntymämerkki
anyakönyv (–k, –t, –je) henkikirja, väestörekisteri
anyakönyvi kivonat väestörekisteriote
anyakönyvvezető (–k, –t, –je) henkikirjoittaja; virkailija, joka pitää siviilirekisteriä ja vihkii pareja
anyanyelv(–ek, –et, –e) äidinkieli
anyanyelvű (–ek, –t, –) äidinkieleltään
anyavállalat (–ok, –ot, –a) emäyritys
annyi (–ak, –t, –ja) niin paljon
annyi a különbség, hogy erona on, että
Annyi baj legyen! Ei se mitään.
annyi minden (niin) paljon kaikenlaista
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annyira (niin/noin) paljon
anyós (–ok, –t, –a) anoppi
anyósülés (–ek, –t, –e) /puhek/ pelkääjän paikka (autossa)
anyu (–k, –t, –) äiskä
apa (–´k, –´t, apja) isä
apai (–ak, –t, –) isän (puolelta)
apai nagybátyám setäni
apátság (–ok, –ot, –a) apottikunta
anyai nagybátyám enoni
apartmanház (–ak, –at, –a) talo, jossa on vain yksiöitä; palvelutalo
A pénz nem minden. Raha ei ole kaikki kaikessa.
ápol –t (–ok, –t, –j) hoitaa, vaalia
ápoló (–k, –t, –) hoitava; (–k, –t, –ja) hoitaja, sairaanhoitaja
após (–ok, –t, –a) appi
apostol (–ok, –t, –a) apostoli
április (–ok, –t, –a) huhtikuu
áprilisban huhtikuussa
apraja-nagyja (–nak/–nek) isot ja pienet
apránként pikkuhiljaa
aprít –t (–ok, –ott, –s) pilkkoa
apró (–k, –t, –bb) pieni, pikkuinen; (–k, –t, –ja) kolikko (vrt. aprópénz)
aprócska (–´k, –´t, –´bb) pikkuinen, pienen pieni, pikkuruinen
aprópénz (–ek, –t, –e) kolikko
aprópénzre vált –t vaihtaa kolikkoihin, rikkoa raha/seteli; vaihtaa jk vähäpätöiseen/mitättömään asiaan
apróság (–ok, –ot, –a) pikkujuttu, pikkutavara; pienokainen
apu (–k, –t, –) iskä
ár 1. (–ak, –at, –a) hinta (etymologia vrt. suomen arvo, arvaa)
ár 2. (–ak, –at, –ja) tulva(vesi)
árad (–ok, –t, –j) tulviva
áradás (–ok, –t, –a) tulvat
áram (–ok, –ot, –ja) virta, sähkövirta
áramlás (–ok, –t, –a) virta, virtaus
áramlik (kolmannessa persoonassa: –, áramlott, áramoljon) virrata
áramszünet (–ok, –t, –a) sähkökatkos
arany (–ak, –t, –abb) kultainen, kulta-; (–ak, –at, –a) kulta
arány (–ok, –t, –a) suhde
aranyérem (–érmek, –érmet, –érme) kultamitali
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arany– és ezüsttárgy (–ak, –at, –a) kulta- ja hopeaesine
aranykezű (–ek, –t, –) taitava käsistään, näppärä
aránylag suhtellisen
aranyos (–ak, –at, –abb) kultainen, kiva
arányos (–ak, –at, –abb) sopusuhtainen
aránypár (–ok, –t, –ja) suhdelukupari
arányszám (–ok, –ot, –a) suhdeluku
arany színű kullanvärinen
arany szívű hyväsydäminen
áraz –t (–ok, –ott, –z) hinnoitella
árazás (–ok, –t, –a) hinnoittelu
arc (–ok, –ot, –a) kasvot, posket, naama
arcátlan (–ok, –t, –abb) röyhkeä
arcátlanul viselkedik käyttäytyä röyhkeästi, jklla on otsaa tehdä jtak
arckifejezés (–ek, –t, –e) ilme, ilmeet
arckrém (–ek, –et, –je) kasvovoide
arcmasszázs (–ok, –t, –a) kasvohieronta
arctalan (–ok, –ot, –abb) kasvoton
arculat (–ok, –ot, –a) ulkonäkö, ulkomuoto, julkisivu
a régi szép időkben vanhoina hyvinä aikoina
A régi szép időkre! (Nostetaan malja) Vanhoille hyville ajoille!
áremelés (–ek, –t, –e) hinnankorotus
árkedvezmény (–ek, –t, –e) hinnanalennus
árny (–ak, –at, –a) (runollinen) varjo
árnyalat (–ok, –ot, –a) sävy
árnyék (–ok, –ot, –a) varjo
arra sen päälle, sille; siihen; sinne päin, siellä päin
arrafelé sinne päin, siihen suuntaan
arrogancia (–, –´t, –´ja) ylimielisyys
arrogáns (–ak, –at, –abb) ylimielinen, pöyhkeä
arról siitä
a rövidebbet húzza vetää lyhintä tikkua
árt –nak/–nek (–ok, –ott, árts) vahingoittaa jkta/jtak, tehdä pahaa jllek/jklle, haitata jtak
ártalmas –ra/–re (–ak, –at, –abb) vahingollinen, haitallinen
ártalmatlan (–ok, –t, –abb) vaaraton, haitaton; harmiton
ártalom (ártalmak, ártalmat, ártalma) haitta, haittavaikutus
ártatlan (–ok, –t, –abb) syytön, viaton; neitsyt
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áru (–k, –t, –ja) (kauppa)tavara
árú (–ak, –t, –) hintainen, arvoinen
árucikk (–ek, –et, –e) tavara
áruház (–ak, –at, –a) tavaratalo
árul –t (–ok, –t, –j) myydä jtak
árulás 1. (–ok, –t, –a) pettäminen; petturuus
árulás 2. /puhek/ ks. árusítás
árulkodik (–ok, –ott, –j) kieliä
áruló (–k, –t, –ja) petturi
árusít –t (–ok, –ott, –s) myydä jtak
árusítás (–, –t, –a) myynti, myyminen
árva (–´k, –´t, –´ja) orpo; yksinäinen (etymologia vrt. suomen orpo)
árverés (–ek, –t, –e) huutokauppa
árverez –t (–ek, –ett, –z) myydä huutokaupalla, huutokaupata
árvíz (–vizek, –vizet, –vize) tulva(vesi)
ás (–ok, –ott, –s) kaivaa maata, kääntää maata
ásatás (–ok, –t, –a) kaivaus
a semmiből tyhjästä
ásít (–ok, –ott, –s) haukotella
áskálódik N + ellen (–om/–ok, –ott, –j) juonitella jkta vastaan
ásó (–k, –t, –ja) pistolapio
Ásó, kapa (, nagyharang) válasszon el benneteket! /satukieltä/ kuolema meidät (teidät) erottaa
a sor elején áll (–ok, –t, –j) olla jonon kärjessä
a sor végén áll (–ok, –t, –j) olla jonon hännässä
ásványi anyag (–ok, –ot, –a) kivennäisaine
ásványvíz (–vizek, –vizet, –vize) kivennäisvesi
a szabály az szabály sääntöä ei voi kiertää, sääntö on sääntöä
a szakadék szélén áll seistä kuilun partaalla; /kuv/ olla kuilun/tuhon partaalla
aszal –t (–ok, –ott, –s) kuivattaa
aszalt szilva (–´k, –´t, –´ja) kuivattu luumu, kuivattuja luumuja
a szeme láttára jkn edessä, jkn silmien edessä
a szeme sem rebben (–nak/–nek) ilmeen värähtämättä, ilme värähtämättä, ihmettelemättä
a szokásos módon tavalliseen tapaan
asszisztens (–ek, –t, –e) assistentti; apulainen
asszony (–ok, –t, –a) rouva, nainen
Asszonyom! Rouva!
asztal (–ok, –t, –a) pöytä
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asztalfiók (–ok, –ot, –ja) pöytälaatikko
asztalfoglalás (–ok, –t, –a) pöytävaraus
asztali tenisz (–, –t, –e) pöytätennis
asztaliteniszezik (–em/–ek, –ett, –z) pelata pöytätennistä
asztalos (–ok, –t, –a) puuseppä
asztaltársaság (–ok, –ot, –a) pöytäseurue
asztalterítő (–k, –t, –je) pöytäliina
asztalt foglal (… főre/személyre) varata pöytä jklle
asztalt terít kattaa pöytä
aszú bor /unkarilainen jaloviini Tokajin seudulta/
át 1. /postpositio/ –n/–on/–en/–ön jnk/jkn läpi, kautta, yli
át– 2. /prefiksi/
átad –t –nak/–nek (–ok, –ott, –j át) luovuttaa jk jklle, ojentaa, antaa jk jklle; välittää, kertoa
átadja a helyét –nak/–nek luovuttaa paikkansa jklle
átadja a tapasztalait –nak/–nek kertoa kokemukset
átalakít –vá/–vé (–ok, –ott alakíts át) muuttaa jksk; muuntaa, konvertoida
átalakul –vá/–vé (–ok, –t, –j át) muuttua jksk
átalakuló (–k, –t, –) muuttuva
átalakulóban van olla muuttumassa, olla muutoksen alla, mullistua
átalakulófélben van ks. átalakulóban van
átáll –ból/–ből // –ról/–ről // –tól/–től –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz mennä seisomaan toiseen paikkaan, vaihtaa paikka, vaihtaa puolta, siirtyä jstak jhk
átállás –ról/–ről –ra/–re (–, –t, –a) paikanvaihto, puolenvaihto, siirtyminen
átállási idő siirtymäkausi
átázik (–om/–ok, –ott, –z át) päästää vettä (vaatteista); tulla läpimäräksi (ihminen)
átcsap (–ok, –ott, –j át) vmibe muuttuu yhtäkkiä jksik
átesik –n/–on/–en/–ön (–em/–ek, –t, –a) kaatua jkn yli, pudota jkn toiselle puolelle; kokea jtakin, parantua jstak (kulkutaudista)
átfut –t (–ok, –ott, fuss át) selata
átgondol –t (–ok, –t, –j át) kerrata mielessään jtak, harkita, miettiä, pohtia
áthajít –t –n/–on/–en/–ön // –t N + felett (–nak/–nek) (–ok, –ott, hajíts át) heittää jk jnk yli (jklle)
áthajol –n/–on/–en/–ön (–ok, –t, –j át) kumartua jnk yli
átjön –n/–on/–en/–ön (átjövök, jött, gyere át) tulla, ylittää (katu); käväistä
átkel –n/–on/–en/–ön (–ek, –t, –j át) ylittää jk
átköltözik –ból/–ből // –ról/–ről // –tól/–től –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz (–öm/–ök, –ött, –z át) muuttaa (paikasta toiseen)
átköt –t (–ök, –ött, köss át) sitoa
átlag (–ok, –ot, –a) keskiarvo, keskitaso
átlagol (–ok, –t, –j) laskea keskiarvo
átlagon felüli képességű keskimääräistä lahjakkaampi
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átlagos (–ak, –at, –abb) keskikertainen, tavallinen
átlagos élet tavallinen/keskiverto elämä
átlagos életkor keskimääräinen elinikä
átlagosan keskimäärin
átlagpolgár (–ok, –t, –a) keskivertokansalainen, mattimeikäläinen, maijameikäläinen
átlapoz –t (–ok, –ott, –z át) selata
átlát –n/–on/–en/–ön (–ok, –ott, láss át) nähdä jnk läpi; –t käsittää, ymmärtää
átláthatóan selkeästi, selvästi
átlátszó (–k, –t, –bb) läpinäkyvä, kirkas
atléta (–´k, –´t, –´ja) yleisurheilija
atlétika (–´k, –´t, –´ja) yleisurheilu
atlétizál (–ok, –t, –j) harrastaa yleisurheilua
átmegy –n/–on/–en/–ön (–ek, ment, menj át) mennä paikasta toiseen, mennä yli, ylittää (katu); käväistä; päästä läpi
átmegy a vizsgán päästä läpi tentistä
átmenet (–ek, –et, –e) siirtyminen (paikasta toiseen); välimuoto
átnéz (–ek, –ett, –z át) –n/–on/–en/–ön katsoa jkn läpi; –t selata, selailla; –hoz/–hez/–höz käväistä jssak
átnyújt –t –nak/–nek (–ok, –ott, nyújts át) ojentaa jk jklle; luovuttaa jk jklle
átolvas –t (–ok, –ott, –s át) lukea läpi
atomerőmű (–művek, –művet, –műve) atomivoimala
a torma égeti a nyelvét (–nak/–nek) piparjuuri kirpaisee jkn kieltä
A többi a magáé. /maksaessa ravintolalaskun kun vaihtoraha annetaan juomarahaksi?/ Kiitos!
a többiek muut (ihmiset)
átölel –t (–ek, –t, –j át) halata
átöleli a vállát (–nak/–nek) ottaa jk kainaloonsa
átrendezés (–ek, –t, –e) uudelleenjärjestäminen, uudelleenjärjestely
átrendeződés (–ek, –t, –e) uudelleenjärjestäytyminen
átront –n/–on/–en/–ön (keresztül) (–ok, –ott, ronts át) rynnätä jhk jkn yli
átszakad a gát pato murtuu; estot katoavat, tie avautuu
átszáll –ra/–re –ról/–ről (–ok, –t, –j át) vaihtaa (kulkuväline)
átszállás nélkül ilman vaihtoa, ilman vaihto-oikeutta
átszámít –ra/–re –ról/–ről (–ok, –ott, –s át) laskea eri valuutassa
átszűrődik (–ök, –ött, –j át) siivilöityä läpi, valua läpi; kuulua läpi
áttervez –t (–ek, –ett, tervezz át) muuttaa jnk suunnittelu, suunnitella uudelleen
attól siitä, siltä
átugrik (–om/–ok, –ott, –j át) –t/–n loikata; –hoz/–hez/–höz käväistä jkn luona
átutal (–ok, –t, –j át) (pénzt) siirtää rahaa, lähettää rahaa
átvált –t –ra/–re (–ok, –ott, –s át) vaihtaa jtak jhk
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átvág (–ok, –ott, –j át) –t leikata kahtia; /puhek/ huijata, panna halvalla; –n/–on/–en/–ön ylittää jtak
átvág az utcán ylittää katua
átver –t (–ek, –t, –j át) lyödä jstak jhk; huijata jkta; ajaa väkisin läpi jk (politiikassa)
átvesz –t (–ek, –vett, végy/vegyél át) ottaa vastaan
átvisz –t (–ek, vitt, vigyél át) viedä, kuljettaa (paikasta toiseen)
átvizsgál –t (–ok, –t, –j át) tutkia (läpikotaisin)
augusztus (–ok, –t, –a) elokuu
ausztrál (–ok, –t, –ja) australialainen
ausztráliai (–ak, –t, –) australialainen, Australian
autó (–k, –t, –ja) auto
autóba ül nousta autoon, mennä istumaan autoon
autóbusz (–ok, –t, –a) bussi, linjauto
autóbuszállomás (–ok, –t, –a) linja-autoasema
autóbusz-pályaudvar (–ok, –t, –ja) linja-autoasema
autójavító (–k, –t, –ja) autokorjaamo
autópálya (–´k, –´t, –´ja) moottoritie
autószerelő (–k, –t, –je) automekaanikko, autonkorjaaja
autószerelő műhely (–ek, –t, –e) autokorjaamo
autót vezet ajaa autoa
A vágány mellett, kérem, vigyázzanak! (Pyydämme matkustajia olemaan varovaisia raiteen vieressä/laiturilla!)
a változatosság kedvéért vaihtelun vuoksi
a végsőkig harcol az igazáért taistella viimeiseen asti oikeudestaan
a vicc kedvéért huvin vuoksi
a világ két ellentétes felén maailman eri kolkissa
a világörökség része olla maailmaperintökohde
a vizsgálat eredményei szerint tutkimustulosten mukaan
avval / azzal sillä, sen kanssa (ks. az 2.)
a www-oldalak frissítése www-sivujen päivittäminen
az 1. määräinen artikkeli (vokaalien edellä)
az 2. (–ok, –t, –) se, tuo
az a gyanúm, hogy epäilen, että
Az a helyzet, hogy Tilanne on se, että
az alábbi témák egyike yksi jäljempänä olevista aiheista
az alatt az idő alatt sinä aikana
az ára kilónként kilohinta
a zászló fel van húzva lippu on salossa
a zászló lobog a szélben lippu hulmuaa tuulessa
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a zavarosban halászik (–om/–ok, –ott, halássz) pyrkiä hyötymään sekasorrosta
azaz eli, elikkä, siis
azazhogy joten; eli; toisin sanoen
Az az igazság, hogy ... Totta puhuen
az egész világon koko maailmassa
az elhangzottak alapján kerrottujen (asioiden) perusteella
az elmúlt években viime vuosina, viime vuosien aikana
az előbb äsken, äskettäin
az első három közé kerül (–ök, –t, –j) päästä kärkikolmikkoon
azért 1. siksi; siitä syystä; sen tähden (ks. az 2.)
azért 2. silti
az esemény helyszíne tapahtumapaikka
az ezer tó országa tuhansien järvien maa
az idegeire megy –nak/–nek (yleensä kolmannessa persoonassa: –, ment, menjen) käydä jkn hermoille
az idén tänä vuonna
az idő vasfoga ajan hammas
az iránta érzett szeretetből rakkaudesta häntä kohtaan, häntä kohtaan tunnetusta rakkaudesta
az iránta való együttérzésből myötätunnosta häntä kohtaan, häntä kohtaan koetusta myötätunnosta
Az jó. Selvä./Hyvä niin.
aznap samana päivänä
Az más. Se on eri asia.
aznapi (–ak, –t, –) saman päivän, sen päivän
aznapi újság sen päivän lehti
azon sen päällä; /valikoitua tyyliä; vanha demonstratiivipronomini, joka ei kongruoi pääsanan kanssa/ se/ne
azon államok közé tartozik, amelyek kuulua valtioiden joukkoon, jotka
azon a napon sinä päivänä
azonban /valikoitua tyyliä/ mutta
azonképpen samalla lailla
azonkívül lisäksi
azonnal heti, saman tien, viipymättä, heti paikalla
azon nyomban saman tien, viipymättä, heti paikalla
azonosít –t (–val/–vel) (–ok, –ott, –s) tunnistaa; identifioida, yksilöidä; paikantaa
azonosító szám (–ok, –ot, –a) tunnus(luku); tunniste; (henkilö)tunnus
azonosul –val/–vel (–ok, –t, –j) samaistua jhk
azon van, hogy + imperat. tehdä parhaansa jkn eteen
azóta siitä lähtien, sen jälkeen
Az ördögbe is! Voi sentään! Voi että!
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Az ördög vigye el! Piru vieköön!
azt ajánlom, hogy suosittelen, ehdotan
aztán /puhek/ sen jälkeen, sitten
Azt elhiszem! Kyllä uskon.
azt hiheti hän voi olla siinä uskossa
Azt hiszem, (hogy) ... Luulen, että ...
azután sen jälkeen (ks. myös aztán)
az út mellett tien vieressä, tien poskessa
az utóbbi időben viime aikoina
az utolsó simításokat végzi –n/–on/–en/–ön tehdä loppusilaukset
azzal sen kanssa, sillä
ázsiai (–ak, –t, –) aasialainen
B
BA (= baccalaureus, bachelor) perustutkinto-opinnot, kandidaattiopinnot; kandidaatin tutkinto (ks. myös alapképzés)
bab (–ok, –ot, –ja) papu
baba (–´k, –´t, –´ja) vauva; nukke; /vanh, kansanomainen/ rakas, heila
babát vár odottaa lasta, olla raskaana
–ba/–be vetett hit usko jhk
bableves (–ek, –t, –e) papukeitto
babos (–ak, –at, –abb) papu-, pavun; pilkullinen
babérlevél (–levelek, –levelet, –levele) laakerinlehti
babrál –val/–vel (–ok, –t, –j) hypistellä, peukaloida, sormeilla, nypliä, näperrellä
bábu (–k, –t, –ja) nukke, marionetti, keila, /shakki/nappula
bácsi (–k, –t, –ja) setä
bagoly (baglyok, baglyot, baglya) pöllö
baj (–ok, –t, –a) hätä, vaiva, harmi; vika; sairaus
baja történik –nak/–nek jklle sattuu jtak pahaa, satuttaa itseään
baj van –val/–vel on ongelma jnk kanssa, jklle sattui jtak
bajban van olla hädässä, olla pulassa, olla kiipelissä
bajnok (–ok, –ot, –a) mestari, sankari
bajnoki mérkőzés mestaruusottelu
bajt okoz haitata, aiheuttaa ongelmia
bajusz (–ok, –t, –a) viikset
bajuszos (–ak, –t, –abb) viiksekäs
bajszos (–ak, –t, –abb) /puhek/ viiksekäs
bajt okoz (–nak/–nek) (–ok, –ott, –z) aiheuttaa ongelmia; haitata jtak
19

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

bakancs (–ok, –ot, –a) retkeilykenkä, retkeilykengät, mono(t), maihinnousukenkä, maihinnousukengät
bal (–ok, –t, –ja) vasen
Balaton (Unkarin suurin järvi)
baleset (–ek, –et, –e) onnettomuus, tapaturma
balesetet szenved joutua onnettomuuteen
balesetmentes közlekedés vastuullinen käyttäytyminen liikenteessä
bal kéz vasen käsi, vasuri
balkezes (–ek, –t, –) vasuri; mämmikoura
ballag (–ok, –ott, –j) kävellä, laahustaa; viettää peruskoulun/lukion päättöjuhlaa
ballagás (–ok, –t, –a) käveleminen, laahustaminen; peruskoulun/lukion päätöjuhla, ylioppilasjuhlat, penkinpainajaiset
ballagási buli (–k, –t, –ja) /puhek/ ylioppilasjuhlat
balra vasemmalla, vasemmalle
Baltikum (–ok, –ot, –a) Balttia
balti országok Baltian maat
Balti-tenger (–ek, –t, –e) Itämeri
bamba (–´k, –´t, –´bb) tylsä, tyhmä; pösilö
bamba képpel hämmentyneenä, hämmentynyt ilme kasvoillaan
bambul (–ok, –ot, –j) /puhek/ olla ajatuksissaan, tuijottaa
bámulva tuijottaen, ihmetellen
banán (–ok, –t, –ja) banaani
bánásmód (–ok, –ot, –ja) suhtautuminen, kohtelu
bánat (–, –ot, –a) suru, murhe
bánatos (–ak, –at, –abb) surullinen, surumielinen, murheellinen
bánik –val/–vel (–ok, –t, –j) käsitellä jtak; kohdella jkta
bank (–ok, –ot, –ja) pankki
bankár (–ok, –t, –a) pankkiiri
banki átutalás tilisiirto
banki átutalási bizonylat kuitti tilisiirrosta
bankbetét (–ek, –et, –je) säästötili
bankfiók (–ok, –ot, –ja) pankkikonttori
bankjegy (–ek, –et, –e) seteli
bankjegykiadó automata raha-automaatti
bankkártya (–´k, –´t, –´ja) pankkikortti
bankszámla (–´k, –´t, –´ja) pankkitili
bankszámlakivonat (–ok, –ot, –a) (pankki)tiliote
bankszámlaszám (–ok, –ot, –a) tilinumero
bánt –t (–ok, –ott, bánts) kiusata, loukata, häiritä, ärsyttää; pahoinpidellä, lyödä; vaivata
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bántalmaz –t (–ok, –t, –a) pahoinpidellä, päällekarata, lyödä, kiusata fyysisesti
bántja a fülét (–nak/–nek) särähtää korvaan
bántó kérdés (–ek, –t, –e) loukkaava kysymys, kiusallinen kysymys
bár vaikka(pa), tosin
barack (–ok, –ot, –ja) aprikoosi, persikka
barackpálinka (–´k, –´t, –´ja) aprikoosiviina
barangol (–ok, –t, –j) kuljeskella, vaelella
bárány (–ok, –t, –a) karitsa
bárányhimlő (–k, –t, –je) vesirokko
barát (–ok, –ot, –ja) ystävä, kaveri
barátkozik –val/–vel (–om/–ok, –ott, –z) ystävystyä jkh; seurustella jkn kanssa
barátnő (–k, –t, –je) ystävä(tär), tyttöystävä
barátság (–ok, –ot, –a) ystävyys
barátságos (–ak, –at, –abb) ystävällinen
barátságtalan (–ok, –t, –abb) epäystävällinen, töykeä, tyly
barbár (–ak, –t, –abb) sivistymätön, barbaari-; (–ok, –t, –ja) barbaari, raakalainen
barbárság (–, –ot, –a) barbarismi, sivistymättömyys, raakalaisuus
bárgyú (–ak, –t, –bb) tylsä, hölmö, yksinkertainen
barka (–´k, –´t, –´ja) pajunkissa
barkácsol (–ok, –t, –j) nikkaroida
barlang (–ok, –ot, –ja) luola
barlangász (–ok, –t, –a) luolakiipeilyn harrastaja
barna (–´k, –´t, –´bb) ruskea
barna sör (–ök, –t, –e) tumma olut
bátor (bátrak, bátort, bátrabb) rohkea, peloton
bátorít –t (–ok, –ott, –s) rohkaista
bátorság (–ok, –ot, –a) rohkeus
Bátorság! Rohkeutta vaan!
bátorságot merít –ból/ből ammentaa/saada rohkeutta jstak
bátraké a szerencse rohkea rokan syö, rohkeita onnistaa
bátran rohkeasti
báty (–ak, –at, –ám/–ja) isoveli
Bátyámuram! /vanhentunut puhuttelumuoto, jolla nuorempi mies puhutteli vanhempaa miestä/
be 1. sisään, sisälle;
be– 2. /prefiksi/
beadja az injekciót antaa pistos/ruiske
beadja a válópert panna avioeropaperit vireille
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beadogat –t –ba/–be (–ok, –ott, adogass be) antaa yksitellen, ojentaa yksitellen, jaella
beágyaz (–ok, –ott, –z be) pedata sänky; –t –ba/–be upottaa, sijoittaa
beáll (–ok, –t, –j be) alkaa, tulla, tapahtua, ennättää; –ba/–be mennä seisomaan jhk, asettua jhk; pestautua jhk
beállít (–ok, –ott, –s be) –t säätää, asentaa; –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz tulla kutsumatta käymään, kuokkia
beállítás (–ok, –t, –a) säätäminen, asentaminen; säätö, asennus; asetus; kuokkiminen
beálló (–k, –t, –) jhk seisomaan menevä, asettuva; alkava, tuleva, tapahtuva; (–k, –t, –ja) katos
beavatkozás –ba/–be (–k, –t, –) puuttuminen jhk; toimenpiteet
beavatkozásra van szükség tarvitaan toimenpiteitä
beázik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –zon be) päästää vettä (kengistä, rakennuksesta)
bébiétel (–ek, –t, –e) lastenruoka
bébiszitter (–ek, –t, –e) lastenhoitaja
bébiszitterkedik (–ek, –ett, –j) työskennellä lastenhoitajana
bebizonyít –t (–ok, –ott, –s be) todistaa
beborul (az ég) tulee pilvinen sää
Bécs (–, –et, –e) Wien
becsap –t (–ok, –ott, –j be) paikata kiinni; huijata jk
becsapja az ajtót N + előtt paiskata ovi jkn edestä kiinni
becsapódik (–ok, –ott, –j be) paiskautua kiinni; pettyä
becsatolja magát laittaa turvavyö
becsekkol (–ok, –t, –j be) tehdä lähtöselvitys
becserkész –t (–ek, –ett, cserkéssz be) etsiä käsiinsä, saada haaviinsa jk
bécsi szelet (–ek, –et, –e) wieninleike
becsomagol (–ok, –t, –j be) pakata
becsszóra /puhek/ kunniasanalla (ks. becsületszóra)
becsuk –t (–ok, –ott, –j be) sulkea
becsukódik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon be) sulkeutua
becsúszik (–om/–ok, –ott, csússz be) liukua jhk (sisään); sattua (virhe)
becsúszik egy hiba véletlenül sattuu virhe
becsül –t (–ök, –t, –j) arvioida; kunnioittaa
becsület (–ek, –et, –e) kunnia, rehellisyys
becsületes (–ek, –et, –ebb) rehellinen, kunnollinen, kunnonbecsület szavamra (szavadra, szavára, szavunkra, szavatokra, szavukra) kunniasanalla
becsületszóra kunniasanalla
becsülettel kunnolla, kunnialla
becsült (–ek, –et, –) arvioitu
bedagad (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon be) turvota, paisua
bedob –t (–ok, –ott, –j be) heittää sisään; /puhek/ nostaa esiin, ehdottaa
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beépít –t –val/–vel (–ek, –ett, –s be) rakentaa täyteen jllak, rakentaa jnk sisään, rakentaa jhk
beépített szekrény (–ek, –t, –e) komero
beér –ba/–be (–ek, –t, –j be) saapua jhk (ajoissa), ehtiä; –val/–vel (määräinen taivutus: –em, –te, –je be) tyytyä jhk
befagy (–ok, –ott, –j be) jäätyä; /kuv/ mennä jäihin
befagyott a tó (vize) järvi on jäässä
befejez –t (–ek, –ett, –z be) lopettaa, päättää, saada tehtyä, tehdä valmiiksi
befejezett melléknévi igenév II partisiippi, partisiipin perfekti
befejezi az egyetemet valmistua yliopistosta
befejezés (–ek, –t, –e) lopettaminen, päättäminen; loppu
befejeződik (kolmannessa persoonassa: –, –étt, –jön be) loppua, päättyä, mennä umpeen
befektet –t, –ba/–be (–ek, –ett, fektess be) investoida, sijoittaa (raha)
befektetés (–ek, –t, –e) investointi, sijoitus
befektető (–k, –t, –je) investoija, sijoittaja
befest (–ek, –ett, fess be) maalata, värittää; värjätä
befesteti a haját värjäyttää hiukset
befészkeli magát –ba/–be kaivautua jhk, pesiytyä jhk; (ajatus) jäädä pyörimään jkn päähän
befészkelődés (–ek, –t, –e) kaivautuminen
befizet –t (–ek, –ett, fizess be) maksaa
befizeti a csekket maksaa lasku (postissa)
befizeti a számlát maksaa lasku (pankissa, nettipankissa)
befogad –t (–ok, –ott, –j be) ottaa vastaan, antaa yösija, antaa turvapaikka
befogadó állomás vastaanottokeskus
befogja a száját pitää suunsa kiinni; pitää mölyt mahassa
befolyásol –t (–ok, –t, –j be) vaikuttaa jhk
befolyásolás (–ok, –t, –a) painostaminen
befolyásolt állapotban (–tól/–től) (jnk aineen) vaikutuksen alaisena
befordul –ba/–be, –n/–on/–en/–ön (–ok, –t, –j be) kääntyä jhk
befőtt (–ek, –et, –je) (kotitekoinen) säilötty hedelmä
befőz –t (–ök, –ött, –z be) keittää; säilöä (hedelmiä, hilloa)
begépel –t –ba/–be (–ek, –t, –j be) kirjoittaa, näppäillä
begipszel –t (–ek, –t, –j be) laittaa kipsiin
begombol –t (–ok, –t, –j be) napittaa
begyében van –nak/–nek olla jkn hampaankolossa
begyullad (–ok, –t, –j be) tulehtua; /puhek/ pelästyä, olla paniikissa
behajít –t –ba/–be (–ok, –ott, –s be) heittää sisään; viskoa
behajlít –t (–ok, –ott, –s be) kääntää, koukistaa
behajt (–ok, –ott, –s be) –t –ba/–be ajaa/talluttaa jk jhk; –ba/–be –ra/–re, –hoz/–hez/–höz; –n/–on/–en/–ön ajaa jhk (sisään); –t kantaa veroa, karhuta
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behajtani tilos kielletty ajosuunta
behajt a sarkon kääntyä kadunkulmasta
behív –t –ba/–be (–ok, –ott, –j be) kutsua jk jhk (sisään); lähettää kutsuntakirje jklle
behívó (–k, –t, –) jhk kutsuva; (–k, –t, –ja) kutsuntakirje
behívó parancs (–ok, –ot, –a) kutsuntakirje, kutsuntakäsky
behoz –t –ba/–be (–ok, –ott, –z be) tuoda jkta/jtak jhk jllak, tuoda maahan
behozatal (–, –t, –a) sisään tuominen; maahantuonti
behúz (–ok, –ott, –z be) –t –ba/–be vetää sisään; /puhek/ –nak/–nek vetää jkta turpaan
behúzza a kéziféket käyttää käsijarrua
beidegzett (–ek, –et, –ebb) automaattinen
beigli (–k, –t, –je) (unikonsiemenillä tai saksanpähkinöillä täytetty pullapitko, jota syödään jouluna)
beilleszkedik –ba/–be (–ek, –ett, –j be) sopeutua, mukautua
beindít –t (–ok, –ott, –s) käynnistää; aloittaa jk
beindítja a motort käynnistää moottori
beindul (–ok, –t, –j be) käynnistyä, alkaa käydä/toimia
beír –t, –ba/–be (–ok, –t, –j be) kirjoittaa jhk, merkitä jhk, täydentää
beírandó –ba/–be (–ak, –t, –) kirjoitettava jhk, merkittävä jhk, täydennettävä
beiratkozik –ba/–be // –ra/–re (–om/–ok, –ott, –z be) ilmoittautua jhk
beiratkozás (–ok, –t, –a) ilmoittautuminen
beiratkozott hallgatók kirjoilla olevat opiskelijat
beismer –t (–ek, –t, –j be) tunnustaa
bejárat 1. (–ok, –ot, –a) sisäänkäynti, ovi, portti
bejárat 2. –t (–ok, –ott, –járass be) ajaa sisään
bejárati ajtó (–k, –t, –ja/ajtaja) ulko-ovi
bejáratos –hoz/–hez/–höz (–ak, –(a)t, –abb) jklla on vapaa pääsy jhk/jkn luo
bejelent –t (–ek, –ett, –s be) ilmoittaa
bejelentés (–ek, –t, –e) ilmoitus, tiedotus
bejelentkezés –ba/–be (–ek, –t, –e) ilmoittautuminen, kirjoittautuminen, kirjautuminen, rekisteröinti
bejelentkezik –ba/–be (–ek, –ett, –z be) ilmoittautua, kirjoittautua, kirjautua, rekisteröityä
bejelöl –t (–ök, –t, –j be) merkitä, merkata
bejön –ba/–be (–jövök, –jött, gyere be) tulla sisään, tulla käymään
Bejönnek? Tuletteko sisään?; Tulevatko he sisään?
Bejössz? Tuletko sisään?
bejött hän/se tuli sisään (ks. bejön)
Bejöttök? Tuletteko sisään?
béka (–´k, –´t, –´ja) sammakko
békaember (–ek, –t, –e) sukeltaja
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bekanyarodik –ba/–be (–om/–ok, –ott, –j be) kääntyä jhk
bekanyarodik a sarkon kääntyä kadunkulmasta
bekap –t (–ok, –ott, –j be) haukaista, hotkaista, syödä nopeasti
bekap egy nagy darabot hotkaista iso pala
bekapcsol –t (–ok, –t, –j be) käynnistää, laittaa päälle, kytkeä päälle; laittaa kiinni
bekapcsolódik –ba/–be (–om/–ok, –ott, –j be) liittyä, yhtyä
bekapja a horgot nielaista syötti
bekapta a horgot olla koukussa
béke (–, –´t, –´je) rauha
békében él –val/–vel elää rauhassa jkn kanssa, elää (sulassa) sovussa jkn kanssa
békegalamb (–ok, –ot, –ja) rauhankyyhky(nen)
békejobbot nyújt –nak/–nek (–ok, –ott, –s) ojentaa sovinnon kättä jklle
békén hagy –t (–ok, –ott, –j) jättää rauhaan
bekerül az egyetemre päästä yliopistoon
békés (–ek, –et, –ebb) rauhallinen, rauhanomainen
békésen rauhallisesti
békességben rauhassa, sovussa
béketárgyalás (–ok, –t, –a) rauhanneuvottelut
békétlen (–ek, –t, –ebb) rauhaton, riidanhaluinen
békít –t –val/–vel (–ek, –ett, –s) sovitella
békítés (–, –t, –e) sovittelu
beköltözik –ba/–be //–hoz/–hez/–höz (–öm/–ök, –ött, –z be) muuttaa jhk/jkn luo
beköszön –nak/–nek (–ök, –t, –j be) käydä tervehtimässä jkta
beköszönt (–ök, –ött, –s be) saapua, tulla, olla ovella
beköszöntött a tél talvi on tullut
beköt –t (–ök, –ött, köss be) sitoa kiinni jk jhk; sitoa /haava/; kääriä, kietoa; kytkeä
bekötött szemmel side silmillä
bekövetkezik (kolmannessa persoonassa: –, –ett, –zen be) tapahtua, toteutua
bekukucskál –ba/–be (–ok, –t, –j be) kurkistaa jhk, kurkata jhk
beküld –t –ba/–be (–ök, –ött, –j be) lähettää (jhk sisään)
bel- sisäbél (belek, belet, bele) suoli; sisäosa
belát (–ok, –ott, láss be) –ba/–be nähdä sisään/jhk; –t ymmärtää, tajuta, hoksata
bele 1. häneen, siihen; sisään
bele– 2. /prefiksi/
belecsap a lecsóba /puhek, huumori/ alkaa tehdä jtak (rajusti/nopeasti)
beleenged –t –ba/–be (–ek, –ett, –j bele) päästää jhk sisään
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beleereszkedik –ba/–be (–ek, –ett, –j bele) laskeutua jhk
belefullad –ba/–be (–ok, –t, –j bele) hukkua (veteen)
belegondol –ba/–be (–ok, –t, –j bele) miettiä, pohtia, ajatella (jtak syvemmin)
belehajt a pirosba ajaa päin punaista
beleharap –ba/–be (–ok, –ott, –j bele) haukaista, purra
beleilleszkedik –ba/–be (–ek, –ett, –j bele) sopia jhk
belé sen sisään, sen sisälle (belém, beléd, belé, belénk, belétek, beléjük)
beléje ks. belé
belekapaszkodik –ba/–be (–ok, –ott, –j bele) tarttua kiinni jhk
bélelt (–ek, –et, –ebb) vuorattu
belenyugszik –ba/–be (–om/–ok, –nyugodott, nyugodj bele) tyytyä jhk
belép –ba/–be (–ek, –ett, –j bele) astua (sisään)
belépőjegy (–ek, –et, –e) pääsylippu
bélés (–ek, –t, –e) vuori
beleszeret –ba/–be (–ek, –ett, szeress bele) rakastua jhk/jkh
beleszól –ba/–be (–ok, –t, –j bele) puuttua jhk
beletelik –ba/–be (vain kolmannessa persoona) (–t, –jen bele) vmennyi idő kestää
beletemetkezik –ba/–be (–ek, –ett, –z bele) uppoutua jhk
beletesz –t –ba/–be (–ek, –tett, tegyél bele) laittaa jhk sisään, lisätä
beleüti az orrát mindenbe työntää nokkansa kaikkeen
belevaló (–k, –t, –bb) nokkela, sisukas, taitava
belevesz –t, –ba/–be (–ek, –vett, vegyél bele) ottaa mukaan
belevész ks. beleveszik
beleveszik –ba/–be (–em/–ek, –ett, vesszél bele) upottautua jhk, eksyä jhk, hävitä, hukkua, kuolla jhk
belföld (–, –et, –je) kotimaa
belföldi (–ek, –t, –) kotimainen, kotimaan
belgyógyász (–ok, –t, –a) sisätautien erikoislääkäri
belgyógyászat (–ok, –ot, –a) sisätautien polikliniikka
beljebb sisempään, sisempänä, peremmälle, peremmällä
belőle hänestä (belőlem, belőled, belőle, belőlünk, belőletek, belőlük); siitä, tuosta
belső sisä-, sisempi; (–k, –t, –je) sisäkumi
belül sisällä
belülről sisältä
belváros (–ok, –t, –a) (kaupungin) keskusta
bélyeg (–ek, –et, –e) postimerkki
bélyeget gyűjt (–ök, –ött, –s) kerätä postimerkkejä
bemegy –ba/–be (–ek, –ment, –menj be) mennä sisään/jhk
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bemelegít (–ek, –ett, –s be) lämmittää; lämmitellä, verrytellä
bemelegítés (–ek, –t, –e) lämmittäminen; alkulämmittely, verryttely
bemond –t –ban/–ben (–ok, –ott, –j be) kuuluttaa
bemondó (–k, –t, –) kuuluttava; (–k, –t, –ja) kuuluttaja
bemutat –t –nak/–nek (–ok, –ott, mutass be) esitellä; esittää; näytellä
bemutatkozik –nak/–nek (–om/–ok, –ott, –z be) esittäytyä jklle
bemutató (–k, –t, –) esittävä, näyte-; (–k, –t, –ja) ensi-ilta, esitteleminen; esittäjä, näyttäjä
Bemutatom –t. Saanko esitellä
béna (–´k, –´t, –´bb) halvaantunut; /puhek/ saamaton, kömpelö
bénázik (–om/–ok, –ott, –z) vitkutella, jahkailla
benépesít –t (–ek, –ett, –s be) kansoittaa
benevez (–ek, –ett, –z be) –ba/–be ilmoittautua (kilpailuun); –t –ba/–be ilmoittaa jk jhk (kilpailuun)
benéz (–ek, –ett, –z be) –ba/–be katsoa sisään; –hoz/–hez/–höz käydä katsomassa jku
benne hänessä; siinä, tuossa
benneteket teidät, teitä (ks. ti)
benne van a buliban olla mukana jssak (hauskassa)
bennünket meidät, meitä (ks. mi 1.)
bent sisällä, perillä; /vahvistavana partikkelina/
benzin (–, –t, –je) bensiini, bensa
benzinkút (–kutak, –kutat, –kútja) bensa-asema, huoltoasema
benyomást kelt –ban/–ben (–ek, –ett, –s) tehdä (jonkinlainen) vaikutus jkh
beolvas (–ok, –ott, –s be) –t lukea radiossa/televisiossa, kuuluttaa; –nak/–nek sanoa suorat sanat jklle
beoszt –t (–ok, –ott, ossz be) jakaa, jaotella; jakaa tasaisesti, kuluttaa säästäväisesti; aikatauluttaa
beosztás (–ok, –t, –a) jako, jaottelu; järkevä/säästäväinen rahan- ja ajankäyttö; toimi, virka
beosztja az idejét käyttää aikaa järkevästi, aikatauluttaa tehtävät/elämänsä
beosztja a pénzét käyttää rahansa järkevästi/säästäväisesti
beosztott (–ek, –t, –e) jaettu, jaoteltu; järkevästi/säästäväisesti käytetty (raha); (–ak, –at, –ja) alainen
bepakol –t (–ok, –t, –j be) pakata jhk
bepánikol (–ok, –t, –j be) /puhek/ hätääntyä, pelästyä, olla peloissaan
bepiál (–ok, –t, –j be) /puhek/ humaltua, juoda päänsä täyteen
bér (–ek, –t, –e) palkka; vuokra
beráng –tól/–től; –ra/–re (–ok, –ott, –j be) /slangi/ vetää hernettä nenään
bérel –t (–ek, –t, –j) vuokrata
berendez –t –val/–vel (–ek, –ett, –z be) sisustaa jk jllak, kalustaa
berendezés (–ek, –t, –e) sisustus, sisustaminen, kalustus, kalustaminen
béren kívüli juttatás (–ok, –t, –a) luontaisetu
berepül –ba/–be (–ök, –t, –j be) lentää jhk sisään
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bérezés (–ek, –t, –e) palkka(aminen)
bérfizetés (–ek, –t, –e) palkanmaksu
bérlet (–ek, –et, –e) kuukausilippu
bérleti díj (–ak, –at, –a) vuokra
berobban –ba/–be (–ok, –t, –j be) räjähtää jhk, saapua/tulla räjähdysmäisesti, putkahtaa
berozsdásodik (–ok, –ott, –j be) ruostua; jäykistyä; rapautua, rapistua
beröpül ks. berepül
beruház –t –ba/–be sijoittaa, investoida
beruházás (–ok, –t, –a) sijoitus, investointi
besorolás –ba/–be (–ok, –t, –a) luokitus
besurran –ba/–be (–ok, –t, –j be) livahtaa jhk
beszalad –ba/–be (–ok, –t, –j be) juosta sisään; käväistä jssak; piipahtaa jhk
beszáll –ba/–be (–ok, –t, –j be) nousta jhk (kulkuvälineeseen); /puhek/ alkaa tehdä
beszállás (–, –t, –a) nouseminen jhk (kulkuvälineeseen), lähtöselvitys (lentokentällä)
beszállókártya (–´k, –´t, –´ja) maihinnousukortti
beszámol –ról/–ről –nak/–nek (–ok, –t, –j be) raportoida, kertoa
beszéd (–ek, –et, –e) puhe, puhuminen
beszédes (–ek, –et, –ebb) puhelias
beszédet tart (–ok, –ott, –s) pitää puhe
beszél (–t // –ul/–ül) (–ek, –t, –j) puhua; kertoa; olla äänessä
beszélget (–ek, –ett, beszélgess) –val/–vel keskustella jkn kanssa, jututtaa jkta; –ról/–ről (–val/–vel) keskustella jstak jkn kanssa;
beszélgetés (–ek, –t, –e) keskustelu, keskusteleminen, dialogi
beszélgetőtárs (–ak, –at, –a) keskustelukumppani
Beszél magyarul? Puhutteko unkaria? (teitittely, yksi henkilö)
Beszélnek magyarul? Puhutteko unkaria? (teitittely, monta henkilöä); Puhuvatko he unkaria?
Beszélsz magyarul? Puhutko unkaria?
Beszéltek magyarul? Puhutteko unkaria? (sinuttelu, monikon 2 persoona)
beszerez –t (–szerzek, –szerzett, szerezz be) hankkia
beszerzés (–ek, –t, –e) hankkiminen, hankinta
beszerzési (–ek, –t, –) hankintabeszól (–ok, –t, –j be) puhua, sanoa jtak; –nak/–nek käydä jkn luona
betanít –t –ra/–re // –t –nak/–nek (–ok, –ott, –s be) perehdyttää jk jhk, kouluttaa
betart –t (–ok, –ott, –s be) noudattaa jtak
betartja a határidőt pysyä aikataulussa
betartja a követési távolságot pitää turvaväli
betartja a szabályokat noudattaa sääntöjä
beteg (–ek, et, –ebb) kipeä, sairas; (–ek, –et, –e) potilas
28

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

betegállomány (–ok, –t, –a) sairausloma
betegállományban van olla sairauslomalla
betegállományba vesz (yleensä kolmannessa persoonassa: –, vett, vegyen) (lääkäri) antaa sairauslomaa
betegápoló (–k, –t, –ja) sairaanhoitaja
betegeskedik (–ek, –ett, –j) sairastella
betegség (–ek, –et, –e) sairaus, tauti
betegtájékoztató (–k, –t, –ja) (potilas)informaatio, ilmoittautuminen (kyltissä); lääkevalmisteen pakkausseloste, lääkeseloste, lääkkeen käyttöohjeet
betekintést nyer (–ek, –t, –j) saada kuva
betelepül –ba/–be (–ök, –t, –j be) muuttaa asumaan jhk
betéved –ba/–be (–ek, –t, –j be) eksyä jhk
betéve tud –t (–ok, –ott, –j) osata ulkoa
betoppan –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz tulla odottamatta/kutsumatta, tulla tupsahtaa
betöm –t (–ök, –ött, –j be) paikata (hammas)
betömött fog (–ak, –at, –a) paikattu hammas
betör (–ök, –t, –j be) –t rikkoa jk, murtaa jk; –ba/–be murtautua jhk; hyökätä jhk
betörő (–k, –t, –je) murtovaras
betű (–k, –t, –je) kirjain
betűméret(–ek, –et, –e) kirjakoko
betűz 1. –t (–ök, –ött, –z) tavata
betűz 2. –t –ba/–be (–ök, –ött, –z be) pistää sisään, laittaa jhk, kiinnittää jhk; paistaa sisään
beugrik –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz (–ok, –ott, –j be) poiketa jhk/jssak, käväistä jkn luona, piipahtaa jhk; -nak–nek hoksata jtak
beutal –t –ba/–be (–ok, –t, –j be) kirjoittaa lähete, lähettää jhk
beutal a kórházba lähettää sairaalaan
beutaló (–k, –t, –) lähetteen antaja; (–k, –t, –ja) lähete
beül –ba/–be nousta/mennä jhk (autoon); mennä istuskelemaan (kahvilaan, ravintolaan)
beválik (–ok, –t, –j be) osoittautua hyväksi
bevall –t (–ok, –ott, –j be) tunnustaa
bevált –t (–ok, –ott, –válts be) vaihtaa
be van csomagolva olla pakattu(na)
be van dagadva olla turvonnut/turvoksissa
be van gyulladva olla tulehtunut
bevándorlás (–, –t, –a) maahanmuutto
bevándorlási hivatal (–, –t, –a) maahanmuuttovirasto
bevándorló (–k, –t, –ja) maahanmuuttaja
bevándorol (–vándorlok, –vándorolt, –j be) muuttaa maahan
be van fagyva olla jäässä
be van gipszelve olla kipsissä/kipsattuna
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be van gyulladva olla tulehtunut/tulehtuneena; /puhek/ olla peloissaan, olla paniikissa
be van rendezve olla sisustettuna, olla kalustettuna
be van zárva olla suljettu(na)
bevásárlás (–, –t, –a) kaupassakäynti, ostosten teko
beváráslólista (–´k, –´t, –´ja) ostoslista
bevásárlókocsi (–k, –t, –ja) ostoskärryt
bevásárlóközpont (–ok, –ot, –ja) kauppakeskus
bevásárlószatyor (–szatyrok, –szatyrot, –szatyra) ostoskassi
bevásárol (–ok, –t, –j be) tehdä ostoksia, käydä ostoksilla
bevesz –t (–veszek, –vett, vegyél be) ottaa sisään/vastaan; ottaa (lääke); /puhek/ uskoa jtak, mennä lankaan
beveszi a gyógyszert ottaa lääke
bevet –t (–ek, –ett, –s be) pedata sänky; käyttää jtak jhk; aloittaa sotilasoperaatio
bevétel (–ek, –t, –e) /talous/ tulot
bevezet –t, –ba/–be (–em, –te, vezesse be) ohjata, taluttaa, saattaa jhk; opastaa jssak; rakentaa (johto); alkaa käyttää (laki)
bevezetés (–ek, –t, –e) ohjaaminen, saattaminen sisään, (johdon) rakentaminen; käyttöönotto; johdanto
bevezeti /bevezetteti a gázt rakentaa/rakennuttaa kaasujohto
bevonul (–ok, –t, –j be) –ba/–be marssia sisään; –nak/–nek mennä armeijaan
bevonul katonának mennä armeijaan, suorittaa asepalvelu
bezár –t (–ok, –t, –j be) sulkea; lakkauttaa
bezárkózik –ba/–be (–om/–ok, –ott, zárkózz be) sulkeutua
bezzeg tietenkin
bicaj /puhek/ fillari, pyörä
bicajozik(–om/–ok, –ott, bicajozz) polkea, pyöräillä
bicikli (–k, –t, –je) polkupyörä
biciklis baleset (–ek, –et, –e) polkupyöräonnettomuus
biciklitúra (–k, –t, –je) pyöräretki
biciklizik (–em/–ek, –ett, –z) pyöräillä
bicska (–´k –´t –´ja) linkkuveitsi
bika (–´k –´t –´ja) sonni, härkä
bikavér (–ek, –t, –e) "härän verta" (viinilaji)
billent –t (–ek, –t, –e) kallistaa; potkaista
billentyű (–ok, –t, –a) kosketin, näppäin
billentyűs hangszer (–ek, –t, –e) kosketinsoitin
billentyűzet (–ek, –et, –e) näppäimistö
bimbó (–ok, –t, –ja) nuppu
biobolt (–ok, –ot, –ja) luomukauppa
biohulladék (–ok, –ot, –ja) kompostiin menevä jäte
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biotermék (–ek, –et, –e) luomutuote
bír –t –ni (–ok, –t, –j) jaksaa tehdä jtak; /puhek/ tykätä jstak
bírál –t (–ok, –t, –j) arvostella jtak
bíráló bizottság (–ok, –ot, –a) arvostelulautakunta
bíráskodik (–om/–ok, –ott, –j) toimia tuomarina, antaa tuomio; tuomaroida
birka (–´k, –´t, –´ja) /puhek/ lammas
birkanyáj (–ak, –at, –a) lammaslauma
birkózás (–, –t, –a) paini, painiminen
birkózik (–om/–ok, –ott, –z) painia; –val/–vel painia jkn kanssa
birkózó (–k, –t, –) painiva; (–k, –t, –ja) painija
bíró (–k, –t, –ja) tuomari; erotuomari
birtok (–ok, –ot, –a) omaisuus; maaomaisuus; maatila; omistettu
birtokba vesz –t (veszek, vett, vegyél) ottaa haltuun; omaksua, oppia
birtoklás (–, –t, –a) omistaminen
birtokol –t (–ok, –t, –j) omistaa
birtokos személyrag/személyjel omistusliite
bíz –t –ra/–re (–ok, –ott, bízz) uskoa, jättää, antaa jkn tehdä
bizalmas (–ak, –at, –abb) luottamuksellinen; intiimi, henkilökohtainen
bizalmatlan –val/–vel szemben (–ok, –t, –abb) epäluuloinen
bizalmatlanság –val/–vel szemben (–, –ot, –a) epäluuloisuus, epäluulo
bizalmatlanul epäluuloisesti
bizalmi munkák luottamustehtävät
bizalmi szavazás (–ok, –t, –a) luottamusäänestys
bizalom N + iránt (–, bizalmat, bizalma) luottamus
bizalommal luottaen
bíz –t –ra/–re (–ok, –ott, bízz) uskoa jk jklle, antaa tehtäväksi jklle
Bízd rám! Anna minun tehdä se!
bízik –ban/–ben (–om/–ok, –ott, bízz) luottaa jhk
bizony tietty, todellakin
bizonyára todennäköisesti
bizonyít –t (–ok, –ott, –s) todistaa
bizonyítás (–ok, –t, –a) todistaminen; /matemat/ todistus
bizonyíték (–ok, –ot, –a) todiste, todistuskappale
bizonyítvány (–ok, –t, –a) todistus
bizonyítványosztás (–ok, –t, –a) todistustenjako
bizonyos (–ak, –at, –abb) varma; tietty, eräs
bizonyos értelemben tietyssä mielessä
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bizonyos szintű (–ek, –t, –) tietyn tason
bizonytalan (–ok, –t, –abb) epävarma
bizonytalankodik (–ok, –ott, –j) empiä, jahkailla, olla epävarma jstak
bizonytalanság (–ok, –ot, –a) epävarmuus
bizonyul –nak/–nek (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) osoittautua jksik
bizottság (–ok, –ot, –a) komitea
biztonság (–ok, –ot, –a) turva, turvallisuus
biztonságban van olla turvassa
biztonságérzetet nyújt (–ok, –ott, nyújtson) antaa turvallisuuden tunnetta
biztonsági ellenőrzés (–ek, –t, –e) turvatarkastus
biztonsági öv (–ek, –et, –e) turvavyö
biztonsági zár (–ak, –at, –a) turvalukko
biztonság kedvéért varmuuden vuoksi
biztonságos (–ak, –at, –abb) turvallinen
biztonságos közlekedés turvallinen ajaminen, liikenneturvallisuus
biztos (–ak, –at, –abb) varma; varmasti
biztosan varmasti
biztosít –t (–ok, –ott, biztosíts) taata jtak, turvata, varmistaa; vakuuttaa
biztosíték (–ok, –ot, –ja) sulake; tae
biztosító társaság vakuutusyhtiö
biztosított (–ak, –at, –abb) taattu, turvattu, varmistettu, vakuutettu; (–ak, –at, –ja) vakuutettu henkilö
biztos kezekben van olla varmoissa käsissä, olla turvallisesti jkn käsissä
bliccel (–ek, –t, –j) /puhek/ matkustaa ilman lippua, matkustaa pummilla
blöfföl (–ök, –t, –j) harhauttaa
blúz (–ok, –t, –a) paita (naisten)
B-nyelvvizsga(–´k, –´t, –´ja) kirjallinen kielikoe
Bocs! Bocsi(ka)! /tuttavallinen/ Sorri vaan!
Bocsánat! (–ok, –ot, –a) Anteeksi!
Bocsánat a késésért! Anteeksi myöhästyminen.
bocsánatkérés (–ek, –t, –e) anteeksipyyntö
Bocsánatot kérek! Suokaa anteeksi! Pyydän anteeksi.
Bocsáss meg! Anteeksi! Suo anteeksi! /sinuttelu yksikössä/
Bocsássanak meg! Anteeksi! Suokaa anteeksi! /teitittely monikossa/
Bocsássatok meg! Anteeksi! Suokaa anteeksi! /sinuttelu monikossa/
Bocsásson meg! Anteeksi! Suokaa anteeksi! /teitittely yksikössä/
bocsát –t –ba/–be (–ok, –ott, bocsáss) päästää jk jhk
bódé (–k, –t, –ja) kioski
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bogár (bogarak, bogarat, bogara) hyönteinen, ötökkä, kärpänen
bogarat tesz a fülébe (–nak/–nek) kertoa jklle asia, joka alkaa vaivata kuulijaa
bogárcsípés (–ok, –t, –j) hyönteisen pisto/purema
bogrács (–ok, –ot, –a) unkarilainen telineellä roikkuva pata, jossa keitetään ruokaa avotulella
bográcsgulyás (–ök, –t, –j) gulassikeitto, jota tehdään/tarjoillaan bogrács-padassa
bogyó (–k, –t, –ja) marja; /puhek/ pilleri (etymologia vrt. suomen puola, puolukka)
bogyót szed (–ek, –ett, –j) käydä marjassa, käydä marjastamassa, marjastaa; /puhek/ käyttää pillereitä
bók (–ok, –ot, –ja) komplementti, kohteliaisuus
bókol –nak/–nek (–ok, –t, –j) antaa komplementti jklle, lausua kohteliaisuus jklle
boka (–´k, –´t, –´ja) nilkka
bokor (bokrok, bokrot, bokra) pensas
bokorba ülteti a virágokat istuttaa kukat ryhmiin
bokros (–ak, –at, –abb) pensaikkoinen, pensainen, pensasmainen, tuuhea, tiuha
bokros teendők /valikoitua tyyliä/ paljon tehtävää/työtä
boldog (–ok, –ot, –abb) onnellinen; onnekas; autuas
boldog-boldogtalan joka iikka
boldoggá tesz –t (–ek, tett, tégy/tegyél) tehdä onnelliseksi
boldogság (–, –ot, –a) onni, onnellisuus
Boldog születésnapot! Onnea syntymäpäivänä/syntymäpäivän johdosta!
boldogtalan (–ok, –t, –abb) onneton
boldogul (–ban/–ben, –val/–vel) (–ok, –t, –j) pärjätä, selviytyä jstak, onnistua jssak, suoriutua jstak, tulla toimeen
bolgár (–ok, –t, –ja) bulgarialainen, bulgari; bolgárul bulgariaa
bolhapiac (–ok, –ot, –a) kirpputori
bólint (–ok, –ott, –bólints) nyökätä
bólogat (–ok, –ott, bólogass) nyökytellä, nyökkäillä
bolond (–ok, –ot, –ja) hullu
bolondos (–ak, –at, –abb) höperö, hassu, hupsu
bolt (–ok, –ot, –ja) kauppa
bombabiztos (–ak, –at, –abb) pomminvarma
bon-bon (–ok, –t, –ja) konvehti
bonyodalom (bonyodalmak, bonyodalmat, bonyodalma) juoni; ongelma, pulma,sekasotku,
bonyolódik (–om/–ok, –ott, –j) monimutkaistua
bonyolult (–ak, –at, –abb) mutkikas
bor (–ok, –t, –a) viini
bordó (–k, –t, –bb) viininpunainen, tummanpunainen
bor(os)pince (–´k, –´t, –´je) viinikellari
borít –t –val/–vel (–ok, –ott, –s) peittää
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boríték (–ok, –ot, –ja) kirjekuori
borkóstoló (–k, –t, –ja) viininmaistajaiset
borotva (–´k, –´t, –´ja) partaveitsi
borotválkozik (–om/–ok, –ott, –z) ajaa partaansa
boroz (–ok, –ott, –z) juoda viiniä
borozgat (–ok, –ott, borozgass) juoda viiniä keskustellen
borozó (–k, –t, –ja) viinikellari
bors (–ok, –ot, –a) pippuri
borsó (–k, –t, –ja) herne
borsot tör az orra alá (–nak/–nek) suututtaa jkta, tehdä jklle kepponen
borsoz –t (–ok, –ott, –z) laittaa pippuria jhk
borult idő van on pilvinen sää, on pilvistä
bosszant –t (–ok, –ott, bosszants) ärsyttää, kiusata; harmittaa
bosszús (–ak, –at, –abb) harmistunut, suuttunut, närkästynyt
bosszúság (–ok, –ot, –a) harmi, mielipaha, närkästys, suuttumus
bosszúsan harmissaan, närkästyneenä, suuttuneena, ärtyisästi, ärtyneenä
bot (–ok, –ot, –ja) keppi, sauva; onkivapa
botos séta (–´k, –´t, –´ja) sauvakävely
Botteni-öböl (–, –öblöt, –öble) Pohjanlahti
bő (–ek, –t, bővebb/–ebb) leveä, väljä, runsas
bőaljú (–ak, –t, –) leveähelmainen
bőg (–ök, –ött, –j) parkua, ulvoa
bőgő 1. (–k, –t, –je) basso
bőgő 2. (–k, –t, –) parkuva, ulvova
bőgőmasina (–´k, –´t, –´ja) itkupilli
bögre (–´k, –´t, –´je) muki
Bökd már ki! Kakista jo ulos!
bőkezű (–ek, –t, –bb) antelias
bölcs (–ek, –et, –e) viisas
bölcsesség (–ek, –et, –e) viisaus
bölcsességfog (–ak, –at, –a) viisaudenhammas
bölcsész (–ek, –t, –e) humanisti, humanistisen tiedekunnan opiskelija
bölcsészdiplomát szerez valmistua filosofian kandidaatiksi /maisteriksi
bölcsészettudomány (–ok, –t, –a) humanistiset tieteet
bölcsészettudományi kar humanistinen tiedekunta
bölcsészkar (–ok, –t, –a) humanistinen tiedekunta
böngész –t (–ek, –ett, böngéssz) selailla
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böngészés (–, –t, –e) selailu
böngésző (–k, –t, –je) selain(valinta), selain(ohjelma)
bőr (–ök, –t, –e) iho; nahka; nahkabőrbetegség (–ek, –et, –e) ihotauti
bőrgyógyász (–ok, –t, –a) ihotautien erikoislääkäri
bőrgyógyászat (–ok, –ot, –a) ihotautipoliklinikka
bőrig ázik (–om/–ok, –ott, –z) kastua läpi sateessa
bőrkesztyű (–k, –t, –je) nahkakäsine
bőrönd (–ök, –öt, –je) matkalaukku
börtön (–ök, –t, –e) vankila
bőszárú (–ak, –t, –) leveälahkeinen
bőszülten kiivaasti
bőven runsaasti, riittävästi
bőven elég on riittävä(sti), riittää hyvin
bővít –t (–ek, –ett, bővíts) laajentaa
bővítmény (–ek, –t, –e) laajennus; määrite
bővül –val/–vel (–ök, –t, –j) laajeta, saa jtak lisää
bringa (–´k, –´t, –´ja) /puhek/ polkupyörä, fillari
bringázik (–om/–ok, –ott, bringázz) /puhek/ pyöräillä
bronz (–ok, –t, –a) bronssi
bronzérem (–érmek, –érmet, –érme) bronssimitali
Bt. (= Betéti társaság) (–ok, –ot, –a) /yritysmuoto vrt. suomen oy./
bú (–, –t, –ja) suru, murhe
búcsú (–k, –t, –ja) jäähyväiset; kirkon suojeluspyhimyksen juhlapäivänä järjestetty kyläjuhla
búcsúbuli (–k, –t, –ja) läksiäiset
budapesti (–ek, –t, –je) budapestilainen
Budapesti Közlekedési Központ (–, –ot, –ja) = BKK (Békáká (–, –t, –ja) Budapestin liilennelaitos /uusi nimi/
Budapesti Közlekedési Vállalat (–, –ot, –a) = BKV (Békávé (–, –t, –ja) Budapestin liilennelaitos /vanha nimi/
bugyog (–ok, –ott, –j) pulputa, pulppuilla, pulpahdella
bújik (–ok, –t, –j) piiloutua, kätkeytyä; pujahtaa, pujottautua jhk
Bújj be! Sisään! (tuttavallinen vastaus kun joku koputtaa oveen)
bujkál (–ok, –t, –j) piileskellä; N + elől pakoilla jkta
bújócska (–´k, –´t, –´ja) piiloleikki
bújócskázik (–om/–ok, –ott, –z) leikkiä piilosta, olla piilosilla
bukósisak (–ok, –ot, –ja) kypärä
buktató (–k, –t, –ja) kompastuskivi
buli (–k, –t, –ja) bileet
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buli (–k, –t, –) /slangi/ nasta
bulizik (–om/–ok, –ott, bulizz) bailata, bilettää
bulvárhír (–ek, –t, –e) keltaisen lehdistön uutinen
burgonya (–´k, –´t, –´ja) /kirjakieltä/ peruna
burkol –t –ba/–be // –t val/–vel (–ok, –t, –j) kääriä, peittää; laatoittaa
bús (–ak, –at, –abb) surullinen, murheellinen
búslakodik (–ok, –ott, –j) surkutella; N + miatt olla huolissaan jstak
busz (–ok, –t, –a) bussi
buszmegálló (–k, –t, –ja) bussipysäkki
buszpályaudvar (–ok, –t, –ja) linja-autoasema
buta (–´k, –´t, –´ja) tyhmä
butaság (–ok, –ot, –a) tyhmyys; tyhmä (puhe)
bútor (–ok, –t, –a) huonekalu, kaluste
búvár (–ok, –t, –ja) sukeltaja
búvárkodik (–ok, –ott, –j) sukeltaa
búvóhely (–ek, –et, –e) piilopaikka
buzdít –t (–ra/–re) (–ok, –ott, –s) kannustaa
buzdítás (–ok, –t, –a) kannustaminen
buzgó (–k, –t, –bb) ahkera, toimelias
buzgólkodik (–om/–ok, –ott, –j) toimia ahkerasti
buzog (–ok, –ott, –j) pulputa, pursuta; kuohua
büfé (–k, –t, –je) kuppila
bűn (–ök, –t, –e) synti
bűnbanda (–´k, –´t, –´ja) rikoskopla, rikosliiga
bűnöző (–k, –t, –je) rikollinen
bűnszövetkezet (–ek, –et, –e) rikollisjärjestö
büntetés (–ek, –t, –e) rangaistus, sakko
büntetést fizet maksaa sakko(rangaistus)
büntetlen előélet nuhteeton tausta
büntetlen előéletű taustaltaan nuhteeton
büntetett előélet rikostausta, rikosrekisteri
büntetett előéletű rikostaustainen, (henkilö,) jolla on rikosrekisteri
bűntudat (–ok, –ot, –a) huono omatunto, syyllisyydentunne
büszke –ra/–re (–´k, –´t, –´bb) ylpeä jllek
büszkélkedik –val/–vel (–ek, –ett, –j) ylpeillä jllak
büszkén ylpeänä
büszkeség (–, –et, –e) ylpeys
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büszkeséggel tölt el –t tehdä jku ylpeäksi
bütyök (bütykök, bütyköt, bütyke) nystyrä; vaivasenluu; mukula
bütyköl –t (–ök, –t, –j) nikkaroida, värkkätä
C
cáfol –t (–ok, –t, –j) kiistää, väittää perättömäksi, osoittaa vääräksi
cáfolat (–ok, –ot, –a) vastaväite, väitteen kumoaminen, vääräksi osoittaminen
cankó (–k, –t, –ja) vikla
cédrus (–ok, –t, –a) setri
cég (–ek, –et, –e) yritys, firma
céget alapít (–ok, –ott, alapíts) perustaa yritys
cékla (–´k, –´t, –´ja) punajuuri
cél (–ok, –t, –ja) päämäärä, tavoite; maali
célba ér päästä perille
célhatározó (–k, –t, –ja) finaalirakenne
célhatározói mellékmondat (–ok, –ot, –a) päämäärää ilmaiseva sivulause
célország (–ok, –ot, –a) kohdemaa
célpont (–ok, –ot, –ja) kohde
céltalan (–ok, –t, –abb) päämäärätön
céltalanság (–, –ot, –a) päämäärättömyys
céltalanul bolyong (–ok, –ott, –j) kuljeskella/kierrellä/vaellella päämäärättömästi
célt téveszt (–ek, –ett, tévessz) mennä ohi maalin, mennä ohi maalista, osua ohi, mennä ohi
céltudatos (–ak, –at, –abb) määrätietoinen
céltudatosan halad előre mennä eteenpäin/edetä määrätietoisesti
centi (–k, –t, –je) sentti(metri)
centiméter (–ek, –t, –e) senttimetri
ceruza (–´k, –´t, –´ja) lyijykynä
cica (–´k, –´t, –´ja) kisu
cifra (–´k, –´t, –´bb) korea, koristeltu
cigány (–ok, –t, –a) mustalainen
cigaretta (–´k, –´t, –´ja) tupakka
cikk (–ek, –et, –e) artikkeli; tavara
cikkely (–ek, –t, –e) /oikeus/ artikla
cím (–ek, –et, –e) osoite; nimi; vastaanottaja; arvonimi
címer (–ek, –t, –e) vaakuna
címez –t –nak/nek (–ek, –et, –e) kirjoittaa jkn osoite, osoittaa jklle, tarkoittaa jklle
címzett (–ek, –et, –je) (lähetyksen) vastaanottaja
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cink (–ek, –et, –e) tina
cinkos (–ok, –t, –a) rikostoveri, salaliittolainen
cipekedés (–, –t, –e) tavaroiden raahaaminen
cipekedik (–ek, –ett, –j) raahata tavaroita
cipel –t (–ek, –t, –j) kantaa, kuljettaa, kuskata, raahata
cipész (–ek, –t, –e) suutari
cipő (–k, –t, –je) kenkä
cipőfűző (–k, –t, –je) kengännauha
cipősarok (–sarkak, –sarkat, –sarka)
ciráda (–´k, –´t, –´ja) kiemurat
cirkusz (–ok, –t, –a) sirkus
cirkuszt rendez (–ek, –ett, –z) järjestää kohtaus
citrom (–ok, –ot, –ja) sitruuna
citromfacsaró (–k, –t, –ja) sitruunapuristin
comb (–ok, –ot, –ja) reisi
C–típusú nyelvvizsga (–´k, –´t, –´ja) (suullinen ja kirjallinen) kielikoe
cucc (–ok, –ot, –a) /puhek/ kuteet, vaatteet
cudar (–ok/–ak, –t, –abb) hirveä, kauhea
cuki (–k, –t, –bb) /puhek/ makea
cukkini (–k, –t, –ja) kesäkurpitsa
cukor (cukrok, cukrot, cukra) sokeri
cukorbetegség (–, –et, –e) sokeritauti
cukorborsó (–k, –t, –ja) (sokeri)herne
cukorka (–´k, –´t, –´ja) karkki, karkit
cukormáz (–ak, –at, –a) sokerikuorrutus
cukorszirup (–ok, –ot, –ja) siirappi
cukros (–ak, –t, –abb) sokerinen, sokericukrász (–ok, –t, –a) sokerileipuri, kondiittori
cukrászda (–´k, –´t, –´bb) konditorio, konditoria, kahvila
C–vitamint vesz be ottaa C–vitamiinia
Cs
csáberő (–, –t, –ereje) viehätysvoima
csábít –t –ra/–re (–ok, –ott, –s) houkutella jkta tekemään jtak, vietellä jkta
csábító (–ak, –t, –bb) houkutteleva, viettelevä; (–k, –t, –ja) viettelijä
csacsi (–k, –t, –ja) aasinvarsa; tyhmeliini
csacska (–´k, –´t, –´bb) lörppö; tyhmeliini
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csacskaság (–ok, –ot, –a) tyhmyys
csaj (–ok, –t, –a) /puhek/ mimmi, pimu
csak vain; vasta
csak előbb mutta ensin
csak hogy + imperat. -kseen, jotta
csakhogy mutta, sitä vastoin
Csakhogy itt vagy! Vihdoin oletkin täällä!
csakis tietysti
csaknem melkein(pä), lähes
csakúgy samoin kuin
csal –t (–ok, –t, –j) houkutella jkta jhk; pettää; huijata
csalás (–ok, –t, –a) petos, huijaus
csaló (–ok, –ot, –ja) pettäjä; huijari
csalogat –t (–ok, –ott, csalogass) houkutella
csalogató (–ak, –t, –bb) houkutteleva
család (–ok, –ot, –ja) perhe, suku
családfa (–´k, –´t, –´ja) sukupuu
családi állapot (–ok, –ot, –a) siviilisääty
családi háttér (–ek, –et, –e) perhetausta
családi ház (–ak, –at, –a) omakotitalo
családi név (–ek, –et, –e) sukunimi
családi ok (–ok, –ot, –a) henkilökohtainen syy
családostul perheineen
családtag (–ok, –ot, –ja) perheenjäsen
csalétek (–étkek, –étket, –étke) houkutin
csali (–k, –t, –ja) /puhek/ houkutin
csaló (–k, –t, –ja) huijari
csap 1. (–ok, –ot, –ja) hana
csap 2. (–ok, –ott, –j) löydä, iskeä, viskata
csapadék (–ok, –ot, –ja) sade(määrä)
csapás (–ok, –t, –a) isku, lyönti; polku
csapás ér –t isku kohtaa jkta
csapat (–ok, –ot, –a) joukko, joukkue; parvi; porukka
csapda (–´k, –´t, –´ja) ansa
csapkod –t (–ok, –ott, –j) viskellä, paiskoa, heitellä; –val/–vel huitoa
csárda (–´k, –´t, –´ja) kievari, krouvi
csarnok (–ok, –ot, –a) halli, kauppahalli
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császár (–ok, –t, –a) keisari
csat (–ok, –ot, –ja) solki, hiuspinni
csatlakozik –hoz/–hez/–höz (–om/–ok, –ott, csatlakozz) liittyä jhk
csatlakozás (–ok, –t, –a) jatkolento, jatkoyhteys; –hoz/–hez/–höz liittyminen jhk
csatol –t –hoz/–hez/–höz (–ok, –t, –j) liittää jk jhk
csatolmány (–ok, –t, –a) liitetiedosto
csatolt fájl liitetiedosto
csatorna (–´k, –´t, –´ja) kanava, väylä; viemäri; ränni
csavar 1. (–ok, –t, –ja) ruuvi, pultti
csavar 2. (–ok, –t, –j) ruuvata, vääntää
csavargás (–ok, –t, –a) irtolaisuus
csavargat –t (–ok, –ott, csavargass) ruuvailla, väännellä; kierrellä
csavargó (–k, –t, –ja) kuljeskeleva, irtolais–, irtolainen, kulkuri
csavarog (csavargok, csavargott, csavarogj) kuljeskella, kuljeksia, maleksia
csecsemő (–k, –t, –je) imeväinen (etymologia vrt. vanha unkarin emik suomen imeä)
cseh (–ek, –et, –je) tšekkiläinen, tšekki, tšekin kieli
csehül tšekiksi, tšekkiä
csekk (–ek, –et, –je) šekki; lasku
csel (–ek, –t, –e) juoni, metku, temppu; harhautus
cseles (–ek, –et, –ebb) viekas, juonikas
cselez (–ek, –ett, –z) harhauttaa
cselleng (–ek, –ett, –j) maleksia
csemege (–´k, –´t, –´je) herkku; /vanh/ herkkukauppa
csemete (–´k, –´t, –´je) taimi, vesa, jälkikasvu
csend (–, –et, –je) hiljaisuus (ks. myös csönd)
csendben van (vagyok, volt, légy/legyél) olla hiljaa; olla puhumatta; pitää matalaa profiilia
Csend/Csönd legyen! Hiljaisuus! Hiljaa!
csendes (–ek, –et, –ebb) hiljainen, rauhallinen (ks. myös csöndes)
Csendet/Csöndet kérek! Hiljaisuutta!
cseng (kolmannessa persoonassa: –, –ett, –jen) soida, kaikua (ks. myös csöng)
cseng a füle –nak/–nek jklla soi korva, korvissa soi, jklla on tinnitus
csenget (–ek, –ett, csengess) soittaa ovikelloa, soittaa kulkusia/kelloa (ks. myös csönget)
csengő (–k, –t, –je) kello, kulkuset (ks. myös csöngő)
csepp (–ek, –et, –ebb) pienen pieni, pikkuruinen; (–ek, –et, –je) pisara, tippa, tilkka (ks. myös csöpp)
cseppen (–ek, –et, –e) tippua; –ba/–be joutua jhk (yllättäen) (ks. myös csöppen)
cseppkőbarlang (–ok, –ot, –ja) tippukiviluola
cseppnyi (–ek, –t, –) pikkuruinen (ks. myös csöppnyi)
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cserbenhagy –t (–ok, –ott, –j cserben) jättää pulaan/oman onnensa nojaan/heitteille, pettää
cserbenhagyás (–ok, –t, –a) heitteillejättö
csere– (–´k, –´t, –´je) vaihto-, vastavuoroinen
cserediák (–ok, –ot, –ja) vaihto-oppilas, vaihto-opiskelija
cserediákként vaihto-oppilaana, vaihto-opiskelijana
cserejátékos (–ok, –t, –a) vaihtopelaaja
cserél –t –ra/–re (–ek, –t, –j) vaihtaa jk jhk
cserép (cserepek, cserepet, cserepe) kattotiili, (savi)ruukku
cserepad (–ok, –ot, –ja) vaihtopenkki
cseresznye (–´k, –´t, –´je) kirsikka
cserkész (–ek, –t, –e) partiolainen
cserkészet (–, –et, –e) partio
csésze (–´k, –´t, –´je) kuppi
csetel (–ek, –et, –j) chattailla, chättäillä
cseveg (–ek, –ett, –j) keskustella, jutella; chattailla
csík (–ok, –ot, –ja) viiva; raita, juova
csikó (–k, –t, –ja) varsa
csikós (–ok, –t, –a) hevospaimen
csíkos (–ak, –at, –abb) raidallinen
csilingel (–ek, –t, –j) kilistä, helistä
csillag (–ok, –ot, –a) tähti
csillagász (–ok, –t, –a) tähtitieteilijä
csillagászat (–, –ot, –a) tähtitiede
csillagászati összeg (–ek, –et, –e) tähtitieteellinen summa
csillagvizsgáló (–k, –t, –ja) tähtitorni
csillámlik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –) välkkyä, pilkahdella
csillapít –t (–ok, –ott, –s) lieventää; laskea (kuume)
csillár (–ok, –t, –ja) kattokruunu
csillog (–ek, –et, –e) hohtaa, loistaa
csinál –t (–ok, –t, –j) tehdä, valmistaa, laatia
csinos (–ak, –at, –abb) nätti, sievä, hyvännäköinen
csip (–ek, –et, –je) (mikro)siru
csíp –t (–ek, –ett, –j) nipistää; polttaa, kirvellä; pistää, purra (hyönteinen), kirpaista
csípés (–ek, –t, –e) nipistäminen; polttaminen; pistäminen; kirvely, pisto, purema
csipke (–´k, –´t, –´je) pitsi
csipkebogyó (–k, –t, –ja) ruusunmarja
csipog (–ok, –ott, –j) piipittää, piipata
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csípő (–k, –t, –je) lantio, lanne
csípős (–ek, –et, –ebb) väkevä, polttava, kirvelevä; pistävä, pureva, kirpaiseva
csípős hideg kirpaiseva kylmyys
csirke (–´k, –´t, –´je) kananpoika
csirkecomb (–ok, –ot, –ja) kanankoipi
csirkemell (–ek, –et, –e) kananrinta
csizma (–´k, –´t, –´ja) saappaat
csoda (–´k, –´t, –´ja) ihme
csodákat ér el saada aikaan ihmeitä
csodák csodájára ihme ja kumma
csodálatos (–ak, –at, –abb) upea, ihana
csodálkozik –n/–on/–en/–ön(–om/–ok, –ott, –z) ihmetellä jtak
csodálkozva néz katsoa ihmetellen/ihmeissään
csodás (–ak, –at, –abb) upea, ihana
csodaszer (–ek, –t, –e) ihmelääke
csodatevő (–k, –t, –je) ihmeitä tekevä
csók (–ok, –ot, –ja) suudelma, suukko
csoki (–k, –t, –ja) suklaa (deminutiivimuoto); /elektr, puhek/ sokeripala
csokoládé (–k, –t, –ja) suklaa; suklaajuoma
Csókolom! Hyvää päivää! (kohtelias tervehdys, jota käyttävät 1. miehet naisille 2. lapset aikuisille 3. nuoremmat ihmiset iäkkäille tuttavilleen/sukulaisilleen)
csokor (csokrok, csokrot, csokra) (kukka)kimppu
csokornyakkendő (–k, –t, –je) rusetti
csomag (–ok, –ot, –ja) paketti, matkatavara
csomagmegőrző (–k, –t, –je) matkatavarasäilytys
csomagmegőrző automata matkatavarasäilytyslokero
csomagol (–t) (–ok, –t, –j) pakata (jtak)
csomagolás (–ok, –t, –a) pakkaaminen; paketointi; pakkaus; pakkauspaperi, kääre, pakkausmateriaali
csomagolóanyag (–ek, –et, –e) pakkausmateriaali
csomagtartó (–k, –t, –ja) matkatavarahylly, tavarasäilytystila; (auton) tavaratila, takaluukku; (polkupyörän) tarakka
csomó 1. (–k, –t, –ja) myhkyrä, kyhmy; kasa; nippu (etymologia vrt. suomen solmu, solmia)
csomó 2. paljon
csónak (–ok, –ot, –ja) vene, paatti
csónakázik (–om/–ok, –ott, –z) soudella
csonk (–ok, –ot, –ja) tympä, töpö, pätkä
csonkol –t (–ok, –t, –j) amputoida, typistää, katkaista
csont (–ok, –ot, –ja) luu
csonttá fagy (–ok, –ott, –j) jäätyä kivenkovaksi
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csontváz (–ak, –at, –a) luuranko
csoport (–ok, –ot, –ja) ryhmä, joukko, porukka; (urheilussa) lohko
csoportos (–ek, –t, –e) ryhmä-, joukko-, porukka-, kimppu-, kimppacsoportosan ryhmässä, joukolla, porukalla, kimpassa, yhdessä, kaikki
csoportos biztosítás ryhmävakuutus
csoportosít –t (–ok, –ott, –s) laittaa ryhmiin
csorba (–´k, –´t, –´bb) rikkinäinen, tylsä
csorda (–´k, –´t, –´ja) (karja)lauma
csordul (–ok, –ot, –j) tipahtaa, norua, vieriä
csordultig piripintaan
csordultig tölti a poharat täyttää lasi piripintaan
csorog (kolmannessa persoonassa: –, csorgott, csorogjon) tippua, valua, vuotaa, juosta (ks. myös csurog)
csóvál –t (–ok, –t, –j) heiluttaa
csóválja a farkát heiluttaa häntäänsä
csóválja a fejét pudistaa/pudistella päätään
cső (csövek, csövet, csöve) putki, putkilo
csőd (–ök, öt, –je) konkurssi
csődbe megy (megyek, ment, menj) mennä konkurssiin
csődöt mond epäonnistua, jumittua, pettää
csökken (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jen) vähetä, pienentyä, supistua, hidastua, alentua
csökkent 1. –t (–ek, –ett, –s) vähentää, pienentää, alentaa, supistaa, laskea, hidastaa
csökkent 2. (–ek, –et, –ebb) vähentynyt, pienentynyt, alentunut
csönd (–, –et, –je) hiljaisuus (ks. myös csend)
csöndes (–ek, –et, –ebb) hiljainen, rauhallinen (ks. myös csendes)
csöndesen hiljaa (ks. myös csendesen)
csöng (kolmannessa persoonassa; –, –ött, –jön) soida, kaikua (ks. myös cseng)
csönget (–ek, –ett, csengess) soittaa ovikelloa, soittaa kulkusia/kelloa (ks. myös csenget)
csöngő (–k, –t, –je) kello, kulkuset (ks. myös csengő)
csöpp (–ek, –et, –ebb) pikkuruinen; (–ök, –öt, –je) pisara, tippa, tilkka (ks. myös csepp)
csöppen (–ek, –t, –j) tippua; –ba/–be joutua jhk (yllättäen) (ks. myös cseppen)
csöppnyi (–ek, –t, –) pikkuruinen (ks. myös cseppnyi)
csőr (–ök, –t, –e) nokka
csövespaprika (–´k, –´t, –´ja) suippopaprika
csúcs (–ok, –ot, –a) huippu, kärki; ennätys
csúcsforgalom (–, –forgalmat, –forgalma) ruuhka
csúcsos (–ak, –at, –abb) kärjellinen, suippo
csuk (–ok, –ott, –j) sulkea
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csuka (–´k, –´t, –´ja) hauki; /puhek/ kengät, urheilutossut
csuklás (–ok, –t, –a) hikka
csuklik (–om/–ok, –ott, –) jkta hikottaa
csukló (–k, –t, –ja) ranne
csuklós busz (–ok, –t, –a) nivelbussi
csúnya (–´k, –´t, –´bb) ruma; paha
csúnyán rumasti, pahasti
csupa pelkkä, aivan, täysin
csupán pelkästään
csupasz (–ok, –t, –abb) paljas
csupaszon paljaana
csupor (csuprok, csuprot, csupra) purnukka
csurig /puhek/ piripintaan (ks. csordultig)
csurog (kolmannessa persoonassa: –, csurgott, csurogjon) tippua, valua, vuotaa, juosta (ks. csorog)
csurom víz/csurom vizes olla likomärkä/läpimärkä
csurran-cseppen (kolmannessa persoonassa: -, csurrant-cseppent, csurranjon-cseppenjen) herua, herahtaa
csúszásgátló (–ak, –t, –) liukumista estävä; (–k, –t, –ja) liukueste
csúszásgátló szőnyeg (–ek, –et, –e) liukuestemato
csúszda (–´k, –´t, –´ja) liukumäki
csúszik (–om/–ok, –ott, csússz) liukua; olla liukas
csúszó-mászó (–k, –t, –ja) matelija
csúszós (–ak, –at, –abb) liukas
csügged (–ek, –ett, –j) lannistua
csütörtök (–ök, –öt, –e) torstai
csütörtökön torstaina
csütörtököt mond (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon) epäonnistua, pettää, mennä mönkään
D
dagad (–ok, –t, –j) paisua, pullistua, turvota; nousta, kohota
dagadt (–ak, –at, –abb) turvonnut, turvoksissa oleva; paksu
daganat (–ok, –ot, –a) kasvain
dagaszt (–ok, –ott, dagassz) vaivata (taikinaa); paisuttaa
dal (–ok, –t, –a) laulu
dán (–ok, –t, –ja) tanskalainen; tanska(n kieli)
Dánia (–´k, –´t, –´ja) Tanska
dánul tanskaksi, tanska
dara (–´k, –´t, –´ja) ryyni
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darab (–ok, –ot, –ja) kappale; (teatteri)esitys, musiikkikappale
darabokra tép –t repiä jk kappaleiksi
darabokra tör –t särkeä sirpaleiksi
darabonként kappaleittain
darál –t (–ok, –t, –j) jauhaa
daráló (–k, –t, –ja) (pippuri-, kahvi-)mylly
darált hús (–ok, –t, –a) jauheliha
datolya (–´k, –´t, –´ja) taateli
db (= darab) kappale
de mutta, vaan
De ... ! Mutta...
de azért mutta kuitenkin, silti
dédnagyapa (–´k, –´t, –apja) isoisoisä
dédnagyanya (–´k, –´t, –anyja) isoisoäiti
de hogy a szavamat össze ne keverjem selkeyden vuoksi
De igen. Kyllä. Onhan.
De már erre Mutta silloin
december (–, –t, –e) joulukuu
deci (–, –t, –je) desilitra (ks. myös deciliter)
deciliter (–, –t, –je) desilitra
dédszülők isoisovanhemmat
dédunoka (–´k, –´t, –´ja) lapsenlapsenlapsi
dehogy eipäs
deka (–´k, –´t, –´ja) kymmenen grammaa, dekagramma
dél (delek, delet, dele) etelä; keskipäivä, puolipäivä
délben keksipäivällä, klo 12
délebéd (–ek, –et, –je) /vanh/ päivällinen
délelőtt (–ök, –öt, –je) aamupäivä; aamupäivällä
délelőttönként aamupäivisin
délen etelässä
Déli ks. Déli pályaudvar
déli harangszó keskipäivän kellonsoitto
déli irányban etelän suuntaan
Déli pályaudvar Eteläinen rautatieasema (Budapestissa)
Déli–sark (–ok, –ot, –a) Etelänapa
dél-kelet kaakko
dél-keleten kaakossa
45

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

dél-keletre kaakkoon
dél-nyugat lounas
dél-nyugaton lounaassa
dél-nyugatra lounaaseen
délre etelään; keskipäivään mennessä
délután (–ok, –t, –ja) iltapäivä; iltapäivällä
délutáni iltapäivän, iltapäivädélutánonként iltapäivisin
derék 1. (derekak, derekat, dereka) vyötärö, ristiselkä
derék 2. (derékok, derékot, derékabb/derekabb) kunnon, kunnollinen
derékszíj (–ak, –at, –a) (miesten) vyö
derékszög (–ek, –et, –e) suorakulma
derékszögű (–ek, –t, –) suorakulmainen
derékszögű háromszög suorakulmainen kolmio
dereng (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –ett, –jen) kangastaa, siintää; häämöttää
derűlátás (–, –t, –a) optimismi, myötämielisyys
derűlátó (–k, –t, –) optimisti(nen), myötämielinen
derült idő pouta (sää)
derűs (–ek, –et, –ebb) selkeä, valoisa, seesteinen, tyyni
deszka (–´k, –´t, –´ja) lauta
deszkabódé (–k, –t, –ja) lautahökkeli
desszert (–ek, –et, –je) jälkiruoka
diák (–ok, –ot, –ja) oppilas, opiskelija
diákhitel (–ek, –t, –e) opintolaina
diákigazolvány (–ok, –t, –a) opiskelijakortti
diákjegy (–ek, –et, –e) opiskelijalippu
diákkorában koulussa, kouluikäisenä; opiskelun aikana, opiskelijana (–koromban, –korodban, –korában, –korunkban, –korotokban, –korukban)
diákszálló (–k, –t, –ja) opiskelija-asuntola
dicsekedik (–ek, –ett, –j) ylpeillä, kerskua, rehennellä
dicsekszik (–em/–ek, dicsekedett, dicsekedj) ylpeillä, kerskua, rehennellä
dicsekvés (–ek, –t, –e) ylpeily, kerskuminen, rehentely
dicsekvő (–(e)k, –t, –bb) ylpeilevä, kerskuva, rehentelevä
dicsér –t (–ek, –t, –j) kehua, ylistää
dicséret (–ek, –et, –e) kehu(t), kehuminen, ylistys, ylistäminen
dícséretre méltó ansaita kehuja, olla kehumisen arvoinen, kiitettävä
digitális ugrás digiloikka
díj (–ak, –at, –a) maksu, raha, tuki; palkkio; palkinto
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díjas (–ak, –at, –a) palkittu, palkinnon saanut
díjaz –t (–ok, –ott, –z) antaa palkinto, palkita, arvostaa
díjmentes (–ek, –et, –) maksuton, ilmainen
díjmentesen ilmaiseksi
diktál –t (–ok, –t, –j) sanella
dilemma (–´k, –´t, –´ja) pulma, valinnan vaikeus
dinnye (–´k, –´t, –´je) meloni
dió (–k, –t, –ja) saksanpähkinä
dióhéjban pähkinäkuoressa
diós (–ak, –at, –abb) saksanpähkinä-, saksanpähkinätäytteinen
diplomás (–ok, –t, –a) korkeasti koulutettu
diplomát szerez (szerzek, szerzett, szerezz) valmistua jkn tiedekunnan kandidaatiksi/maisteriksi, saada yliopiston jne. papereita
dísz (–ek, –t, –e) koriste
díszít –t (–ek, –ett, díszíts) koristella
disznaja van –nak/–nek jklla on sika; /kuvannollisesti/ jklla on onni mukana, jklla on tuuri
disznó (–k, –t, –ja/disznaja) sika
disznóhús (–ok, –t, –a) sianliha
disznóól (–´k, –´t, –´ja) sikala, sikolätti
disznóság (–ok, –ot, –a) sikamaisuus
disznózsír (–ok, –t, –ja) sianrasva
díszvendég (–ek, –et, –e) kunniavieras
divat (–ok, –ot, –ja) muoti
divatjamúlt (–ak, –at, –) (on jäänyt) pois muodista
divatos (–ak, –at, –abb) tyylikäs, muodikas
dob 1. (–ok, –ot, –ja) rumpu
dob 2. (–ok, –ott, –ja) heittää
dobog (–ok, –ott, –j) tykyttää, jymistä
dobog a lábával kopistella jalkojaan
dobogó (–k, –t, –ja) palkintokoroke; opettajankoroke
dobogós helyen végez sijoittua palkintosijoille, saavuttaa palkintosija
dobókocka (–´k, –´t, –´ja) noppa
dobol (–ok, –t, –j) soittaa rumpuja, rummuttaa
dobolás (–ok, –t, –a) rumputus, rumpujen soittaminen/soitto
doboz (–ok, –t, –a) purkki, tölkki, laatikko, aski, rasia, pakkaus
docens (–ek, –t, –e) dosentti
dohány (–ok, –t, –a) tupakka; /slangi/ rahaa
Dohányozni tilos! Tupakointi kielletty.
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dohányzás (–, –t, –a) tupakointi
dohányzik (–om/–ok, –ott, dohányozz) tupakoida
dohányzó (–k, –t, –) tupakoiva; (–k, –t, –ja) tupakkavaunu
doktori képzés (–ek, –t, –e) tohtorikoulutus
Doktornő! (naislääkärin puhuttelu) Tohtori!
Doktor úr! (urak, urat, ura) (mieslääkärin puhuttelu) Tohtori!
dokumentum (–ok, –ot, –a) dokumentti, asiakirja
dolgom van minulla on tekemistä, minulla on töitä, minulla on menoja
dolgozik (–om/–ok, –ott, dolgozz) –t työskennellä, tehdä työtä; –ként toimia –na/nä; –n/–on/–en/–ön työstää jtak
dolgozó (–k, –t, –) työskentelevä, työtä tekevä, työ-; (–k, –t, –ja) työläinen, työntekijä
dolgozóasztal (–ok, –t, –a) työpöytä
dolgozószoba (–´k, –´t, –´ja) työhuone
dolog (dolgok, dolgot, dolga) asia, tehtävä; työ; esine
dóm (–ok, –ot, –ja) tuomiokirkko
domb (–ok, –ot, –ja) mäki, kumpu
dombormű (–művek, –művet, –műve) reliefi
domború (–ak, –t, –bb) kupera
domborzat (–ok, –ot, –a) maasto
domborzati térkép (–ek, –et, –e) maastokartta
dög (–ök, –öt, –e) raato; /puhek/ piski, eläin
döglik (–öm/–ök, –ött, dögölj) kuolla (eläimestä); laiskotella (ihmisestä)
dől (–ök, –t, –j) kaatua, nojata, kallistua
dőlés (–, –t, –e) kaatuminen, nojaaminen, kallistuminen, kallistuma
dőlésszög (–ek, –et, –e) kallistuskulma
dől a pénz rahaa tulvii
dönt –t (–ök, –ött, dönts) kaataa, kallistaa; päättää
dönt el ks. eldönt
döntés (–ek, –t, –e) kaataminen, kallistaminen; päätös
döntő (–k, –t, –) kaatava, kallistava; päättävä, ratkaiseva; (–k, –t, –je) finaali; loppuottelu
dörgés (–ek, –t, –e) jyrinä, jylinä; ukkonen
dörgő (–k, –t, –bb) jyrisevä, jylisevä
dörög (az ég) (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –ött, –jön) ukkostaa, jyristä
dörzsöl (–ök, –t, –j) hiertää, hangata, hieroa
dörzsöli a szemét hieroa silmiään
drága (–´k, –´t, –´bb) kallis; rakas
drágalátos (–ak, –at, –) /vanh/ (erittäin) rakas; /ironisesti/ kelvoton, hyypiö
Drágám! Kulta! Rakas! Kultaseni! Rakkaani!
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dráma (–´k, –´t, –´ja) draama, näytelmä; tragedia
drámai fordulat (–ok, –ot, –a) dramaattinen/traaginen käännös
drukkol (–ok, –t, –j) pelätä, jännittää; –nak/–nek kannustaa jtak/jkta
dúdol –t (–ok, –t, –j) hyräillä
dúdolgat (–ok, –ott, dúdolgass) hyräillä
dug (–ok, –ott, –j) pujottaa, pistää, laittaa, panna; piilottaa (etymologia vrt. suomen tunke-)
dugig tele van /puhek/ olla täpötäynnä
dugó (–k, –t, –ja) korkki; (liikenne)ruuhka
dugóba kerül joutua ruuhkaan
dugóhúzó (–k, –t, –ja) korkkiruuvi
dugul (yl. kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) tukkeutua, mennä tukkoon
dugulás (–ok, –t, –a) tukos
Dugulj el! /slang/ Turpa tukkoon!
dúltan raivoissaan
Duna (–, –´t, –´ja) Tonava
Duna-kanyar (–ok, –t, –ja) Tonavan mutka
duruzsol (–ok, –t, –j) mumista, kuiskia, hymistä
durva (–´k, –´t, –´bb) karkea, karhea; raaka; alatyylinen
dübörög (dübörgök, dübörgött, dübörögj) jymistä, jyristä
dübörgés (–, –t, –e) jyminä, jyrinä
dühös –ra/–re (–ek, –et, –ebb) vihainen
dzseki (–k, –t, –je) pusakka
E, É
–e (partikkeli) -ko/-kö
e (= ez) /valikoitua tyyliä/ tämä; konsonanttialkuisten postpositioiden edessä: e mellett a ház mellett ’tämän talon vieressä’ mutta ez előtt a ház előtt ’tämän talon edessä’
–é– birtokjel omistustunnus, jkn
eb (–ek, –et, –e) /valikoitua tyyliä/ koira
ebadó (–k, –t, –ja) koiravero
ebbe tähän, siihen
ebben tässä, siinä
ebben a hónapban tässä kuussa
ebben az évben tänä vuonna
ebből tästä
ebből a szempontból tästä näkökulmasta
ebéd (–ek, –et, –je) lounas
ebédel (–ek, –t, –j) syödä lounasta; –t syödä lounaaksi jtak
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ebédelni indultam olin/olen lähdössä syömään, olin/olen menossa syömään
ebédelő (–k, –t, –) aterioiva; (–k, –t, –je) lounastaja
ebédet főz laittaa ruokaa (lounaaksi), valmistaa lounasta
ebédlő (–k, –t, –je) ruokasali, ruokailuhuone; ruokala
ebédlőasztal (–ok, –t, –a) ruokapöytä, ruokailupöytä
ebek harmincadjára kerül kadota; tuhoutua, joutua tuhon omaksi
ébred (–ek, –t, –j) herätä
ébredés (–ek, –t, –e) herääminen
ébredezik (–em/–ek, –ett, –z) alkaa heräillä
ébreszt –t (–ek, –ett, ébressz) herättää
ébresztés (–ek, –t, –e) herättäminen
ébresztő (–k, –t, –je) herätys
ébresztőóra (–´k, –´t, –´ja) herätyskello
ecet (–ek, –et, –je) etikka
ecetes (–ek, –et, –ebb) etikkaecset (–ek, –et, –je) penseli
ecsetel –t (–´k, –´t, –´ja) kuvailla jtak
eddig tähän asti, tähän saakka
eddigiek tähän /siihen astiset
eddig nem tapasztalt ennen näkemätön
edény (–ek, –t, –e) astia
édes (–ek, –et, –ebb) makea; rakas, kulta; oma; verisukulaisista (édesanya, édesapa, édestestvér); söpö
édesanya (–´k, –´t, –anyja) äiti
édesapa (–´k, –´t, –apja) isä
édes bor (–ok, –t, –a) makea viini
édesít –t (–ek, –ett, –s) makeuttaa
édesítőszer (–ek, –t, –e) makeutusaine
édesnemes (–ek, –et, –) (paprikasta) makea
édesség (–ek, –et, –e) makeus; makeinen, makeiset
edz (–ek, –ett, eddz) harjoitella, treenata
edzés (–ek, –t, –e) harjoitukset, treenit, valmennus
edző (–k, –t, –je) valmentaja; valmentava, valmennusedzőcipő (–k, –t, –je) lenkkitossut, lenkkarit
edzőterem (–termek, –termet, –terme) kuntosali, punttisali
efféle (–´k, –´t, –´je) tällainen
ég 1. (egek, eget, ege) taivas (etymologia vrt. suomen sää)
ég 2. (–ek, –ett, –j) palaa; /puhek/ jkta nolottaa
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egér (egerek, egeret, egere) hiiri (etymologia vrt. suomen hiire-, hiiri)
egérfogó (–k, –t, –ja) hiirenloukku
egész (–ek, –et, –e) koko, kaikki, kokonainen; ehjä
egész éjjel koko yön
egész évben koko vuosi
egész héten koko viikko
Egészítsd ki! Täydennä!
Egészítsétek ki! Täydentäkää!
egész nap koko päivä(n)
Egészségedre!/Egészségére! Terveydeksi! Kippis! Skool!; (aivastuksen jälkeen toivotetaan:) Paranemista!
egészséges (–ek, –et, –ebb) terveellinen, terve
egészséges életmód terveelliset elämäntavat
egészséges étel (–ek, –t, –e) terveellinen ruoka
egészséges étkezés (–ek, –t, –e) terveellinen ruokavalio
egészséges marad (–ok, –t, –j) pysyä terveenä
egészséges, mint a makk olla terve, kuin pukki
egészségtelen (–ek, –t, –ebb) epäterveellinen
egészségügy (–, –et, –e) terveydenhuolto
egészségügyi betét terveysside
egészségügyi ellátás (–, –t, –a) terveydeshuollon palvelut
egészségügyi ellátórendszer (–ek, –t, –e) terveydenhuoltojärjestelmä
éget –t (–ek, –ett, égess) polttaa jtak
éghajlat (–, –ot, –a) ilmasto
égő (–ek, –t, –bb) palava; /puhek/ nolo, nolostuttava; (–k, –t, –je) hehkulamppu; polttimo
egri (–ek, –t, –je) Egerin kaupungista oleva, egeriläinen
egri bikavér (–ek, –t, –e) (unkarilainen punaviinilaji Egerin alueelta)
egy 1.(–ek, –et, –e) yksi
egy 2. epämääräinen artikkeli (eräs, muuan)
egy adott nyelven tud beszélni osata puhua tietyllä kielellä
egyáltalán nem ei yhtään, ei ollenkaan, ei edes, ei juurikaan
egyaránt samalla lailla, myöskin
egy árva szót sem szól (–ról/–ről) hän ei sano halaistua sanaa/ei sanota halaistua sanaa (jstak)
egyben yhdessä; samalla
egy csésze kávé kuppi/kupillinen kahvia
egy csésze kávét kérek saanko/otan kupin kahvia
egy csokor virág (–ok, –ot, –a) kukkakimppu
egyéb (egyebek, egyebet, egyebe) muu
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egyébként muuten
egyebünk nincs meillä ei ole muuta
egyebütt muualla
egyedi (–ek, –t, –bb) yksilöllinen
egyedül yksin; ainoastaan
egyedülálló (–ak, –t, –) ainutlaatuinen; (–k, –t, –ja) yksinelävä, naimaton
egy–egy (jokaiselle) yksi; jtak kahteen pekkaan
egy-egy üveggel mindegyik borból yksi pullo kutakin viiniä
egyelőre toistaiseksi
egyenetlen (–ek, –t, –ebb) epätasainen, karhea, rosoinen, kuoppainen, katkonainen
egyenes (–ek, –et, –ebb) suora, suoranainen
egyenes beszéd suoraa puhetta
egyenesen suoraan
egyéni (–ek, –t, –bb) yksilöllinen, persoonallinen, henkilökohtainen
egyéni ízléssel yksilölliseen makuun
egyenjogú (–ak, –t, –) tasa-arvoinen
egyenjogúság (–, –ot, –a) tasa-arvo, tasa-arvoisuus
egyenként yksitellen, yksi kerrallaan
egyenleg (–ek, –et, –e) saldo
egyenleg lekérdezés (–ek, –t, –e) saldotiedot
egyenlet (–ek, –et, –e) yhtälö
egyenletes (–ek, –et, –ebb) tasainen
egyenletesen tasaisesti
egyenlít –t (–ek, –ett, –s) tasoittaa
egyenlítés (–ek, –t, –e) tasoitus
egyenlítő (–ek, –t, –) tasoittava; (–k, –t, –je) päiväntasaaja
egyenlőre toistaiseksi
egyenruha (–´k, –´t, –´ja) univormu
egyensúly (–ok, –t, –a) tasapaino
egyensúlyoz (–ok, –ott, –z) tasapainoilla
egyértelmű (–ek, –et, –bb) yksiselitteinen, selkeä, selvä, suora
egyértelműen yksiselitteisesti, selkeästi, selvästi, suoraan
egyes (–ek, –t, –e) eräs, jokin/joku; yksittäinen; (–ek, –t, –e) /koulun huonoin arvosana/ ykkönen
egyesbe kapcsol vaihtaa vaihde ykköselle, iskeä ykköstä silmään
egyes-egyedül ypöyksin
egyesek /mon./ eräät, jotkut
egyesít –t (–ek, –ett, –s) yhdistää
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egyes szám yksikkö
egyesül –val/–vel (–ök, –t, –j) yhdistyä jhk, liittyä jhk
egyesület (–ek, –et, –e) yhdistys
egyetem (–ek, –et, –e) yliopisto
egyetemes (–ek, –et, –ebb) universaalinen, maailmanegyetemes történelem (–ek, –et, –e) yleinen historia
egyetemet végez (végzek, végzett, –z) käydä yliopistoa, opiskella yliopistolla
egyetemi hallgató (–k, –t, –ja) yliopiston opiskelija, ylioppilas
egyetemi hálózat (–ok, –ot, –a) yliopistoverkosto
egyetemi végzettség (–ek, –et, –e) akateeminen tutkinto
egyetemista (–´k, –´t, –´ja) /puhek/ yliopiston opiskelija
egyetemre jár (–ok, –t, –j) opiskella yliopistossa
egyetért –val/–vel (–ek, –ett, érts egyet) olla samaa mieltä jkn kanssa
egyetértés (–, –t, –e) yhteisymmärrys
egyetlen (–ek, –t, –e) ainoa
egy(etlen) lapra tesz fel mindent panna kaikki yhden kortin varaan
egy éve vuosi sitten (menneen ajan verbin yhteydessä); vuoden (preesensin yhteydessä)
egy éven belül vuodessa, vuoden sisällä
egy évre rá vuosi sen jälkeen, vuotta myöhemmin
egy évvel ezelőtt vuosi sitten
egy évvel később vuotta myöhemmin
egy évvel korábban vuotta aikaisemmin
egyezik –val/–vel (–ek, –ett, –z) täsmätä
egyezmény (–ek, –t, –e) sopimus
egyeztet –t –val/–vel (–ek, –ett, egyeztess) vertailla jtak jhk; mukauttaa jk jhk; koordinoida, rinnastaa; sovittaa
egyeztetés (–ek, –t, –e) vartailu; mukauttaminen, kongruenssi; koordinointi, rinnastaminen; sovittelu
egyféle (–´k, –´t, –´je) yhdenlainen, -tyyppinen
egy fillér nélkül marad (–ok, –t, –j) jäädä puille paljaille
egy fillér(t) sem penniäkään, ei yhtään
egyfolytában jatkuvasti, lakkaamatta, taukoamatta, yhtä mittaa
egyforma (–´k, –´t, –´ja) samanlainen
egyformán saman verran, samalla tavalla, yhtä aikaa sekä… että
eggyé olvad (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) sulautua yhteen
egyhangúlag elfogad –t (–ok, –ott, –j el) hyväksyä jk yksimielisesti
egyhangúlag megszavaz –t (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –zon meg) äänestää jk yksimielisesti
egyharmad (–, –ot, –a) yksi kolmasosa
egyház (–ak, –at, –a) kirkko(kunta)
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egy hét alatt viikon aikana, viikossa
egyidőben –val/–vel samaan aikaan
egyik (–, –et, –e) yksi (monesta), toinen (kahdesta), eräs
egyike azoknak, akik (hän on) yksi heistä, jotka
egyik legérdekesebb mielenkiintoisimpia, yksi mielenkiintoisimmista
egyik legjobb parhaimpia, yksi parhaimmista
egyik legszebb kauneimpia, yksi kauneimmista
egyik–másik toinen ja toinen
egyikőtöknek sincs kummallakaan (teistä) ei ole
egyiküknek sincs kummallakaan (heistä) ei ole, kenelläkään ei ole
egyikünknek sincs kummallakaan (meistä) ei ole
egy kicsit vähän, hiukan
Egy kis türelmet kérek. Hetkinen. Voisitko/Voisitteko odottaa?
egykori (–ak, –t, –) entinen
egy korsó sör (–, –t, –e) tuoppi olutta
egy korsó sört tuopin olutta
egy kukkot sem szól (–ok, –t, –j) hän ei puhu sanaakaan; ei puhuta sanaakaan
egylet (–ek, –et, –e) yhdistys
egymagában yksin, yksinänsä, yksinään
egymás (–a, –t, –) toinen ja toinen, toinen toisensa
egymás alá allekkain
egymásba toisiinsa
egymás felé toinen toisensa päin, vastakkain
egymás fölé päällekkäin
egymás hegyén-hátán sikin sokin, päällekkäin, täyteen ahdattuna
egymáshoz toistensa luo/lähelle
egymás közt keskenänsä
egymás mellé toistensa viereen, vierekkäin
egymás mellé ültet (+ monikon akkusatiivi:) –kat/–ket istuttaa jotkut vierekkäin/toistensa viereen
egymás mellett toistensa vieressä, virekkäin
egymás mellett ülnek he istuvat vieretysten/vierekkäin/vieri vieressä
egymás mellől toistensa vierestä
egymásra néznek he katsovat toisiaan
egymásról toisistaa, toinen toisesta
egymással toinen toisensa kanssa
egymással szemben vastakkain
egymást nézik he katsovat toisiaan
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egymástól toisiltaan, toinen toisensa luota
egymás után peräkkäin, toinen toisensa perään
egymás után tízszer kymmenen kertaa peräkkäin
egy nullára/nullra vezet johtaa lukemiin 1 : 0
egy nyelv tárgyalóképes ismerete sujuva kielitaito
egy palack ásványvíz pullo kivennäisvettä
egy palack ásványvizet pullon kivennäisvettä
egy pár muutama
Egy pillanat! Hetkinen!
egy pillanat alatt hetkessä
egy pohár bor lasi viiniä
egy pohár bort kérek saanko/otan lasin viiniä
egyre yhteen mennessä; yhdeksi; yhä
egyre inkább yhä enemmän
egy rengeteg erdőbe /saduissa/ suureen metsään
egyre több mindenre yhä useampiin (tarkoituksiin/asioihin)
egyrészt, ... másrészt toisaalta .... toisaalta
egység (–ek, –et, –e) yksikkö; yhtenäisyys, kokonaisuus; yhteisymmärrys
egységes felvételi rendszer yhtenäiset pääsykokeet/valintakokeet
egy szál virág (–, –ot, –a) yksi kukka
egy szemhúnyást sem alszik (–om/–ok, aludt, aludj) ei saada unta ollenkaan, ei saada nukuttua ollenkaan
egy szempillantás alatt silmänräpäyksessä, tuossa tuokiossa, kädenkäänteessä
egyszer kerran
egyszer használatos (–ak, –t, –) kertakäyttöinen, kertakäyttöegyszerre kerrallaan, sekä ..., että, samalla, samanaikaisesti
egyszerre csak yhtäkkiä
egyszerű (–ek, –t, –bb) yksinkertainen, koruton, vaatimaton, helppo, selkoegyszerű, de nagyszerű yksinkertainen, mutta erinomainen
egyszerűen yksinkertaisesti, helposti; kerta kaikkiaan; noin vain
egyszerű mondat yksinkertainen lause
egyszerűség (–ek, –et, –e) yksinkertaisuus, vaatimattomuus, helppous
egy szó nem sok, annyit sem szólt ei puhunut sanaakaan
egy útra (szóló jegy) (lippu) yhteen suuntaan
egyúttal samalla, samaan saumaan
együtt 1. –val/–vel jkn kanssa, yhdessä
együtt- 2. pref.
együtt jár –val/–vel (–ok, –t, –j együtt) olla jkn seuraus; seurustella jkn kanssa
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együttlét (–ek, –et, –e) yhdessäolo
együttműködik –val/–vel (–öm–ök, –ött, –j együtt) tehdä yhteistyötä jkn kanssa
együttműködés –val/–vel (–ek, –t, –e) yhteistyö
Együttműködésüket köszönjük. Kiitokset yhteistyöstä!
együttműködő –val/–vel (–k, –t, –bb) yhteistyötä tekevä
együttműködő partner yhteistyökumppani
egy üveg gyümölcslé pullo mehua
egy üveg gyümölcslevet/gyümölcslét pullon mehua
egy véleményen vagyunk olemme/ollaan samaa mieltä
ehelyett sen sijaan
e helyett a pohár helyett másikat kérek pyydän toisen lasin tämän lasin sijasta
éhen döglik (állat) (eläimestä) kuolla nälkään
éhen hal (ember) (ihmisestä) kuolla nälkään
éhen pusztul kuolla nälkään
éhes (–ek, –et, –ebb) nälkäinen, jklla on nälkä
ehetetlen (–ek, –t, –ebb) syötäväksi kelpaamaton
ehető (–ek, –t, –bb) syötävä
éhezés (–ek, –t, –e) nälkä, nälän näkeminen
éhezik (–em/–ek, –ett, –z) nähdä nälkää
éhgyomorra tyhjään vatsaan
ehhez tähän, siihen; tämän/sen luo
éhinség (–, –et, –e) nälänhätä
éj (–ek, –t, –e) yö (etymologia vrt. suomen yö)
éjfél (–ek, –t, –) keskiyö
éjféli mise yömessu, keskiyönmessu
éjjel (–ek, –t, –e) yö; yöllä
éjjeli (–ek, –t, –je) yön, öinen
éjjeli szekrény yöpöytä
éjjel–nappal yötä päivää
éjszaka (–´k, –´t, –´ja) yö
éjszakai (–ak, –t, –) yön, yöéjszakai bagoly (baglyok, baglyot, baglya) yömyöhään asti valvova (ihminen), iltavirkku
éjszakázik (–om/–ok, –ott, –z) valvoa; –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél yöpyä jssakin, olla yötä jssak
ejt –t (–ek, –ett, –s) pudottaa; saattaa; ääntää
ejtőernyő (–k, –t, –je) laskuvarjo
ejtőernyős (–ök, –t, –e) laskuvarjohyppääjä
ekként tällä tavalla, näin
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ekképp tällä tavalla, näin
ekkor tällöin, tähän aikaan
ékszer (–ek, –t, –e) koru
ékszerbolt (–ok, –ot, –ja) kultasepänliike
ékszerdoboz (–ok, –ot, –ja) korurasia; helmi
el 1. pois
el– 2. /prefiksi/
él 1. (–ek, –et, –e) terä
él 2. (–ek, –t, –j) elää; –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél asua; –val/–vel käyttää tilaisuutta/jnk tarjoamia mahdollisuuksia hyväksi; /valikoitua tyyliä/ käyttää jtak
(etymologia vrt. suomen elä-)
elad –t (–ok, –ott, –j el) myydä
eladás (–ok, –t, –a) myynti, myyminen
eladásra kerül (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön) /virkakieltä/ jk myydään
eladó (–k, –t, –ja) myyjä; myytävä
él a jogával käyttää oikeuttaan
eladhatatlan (–ok, –t, –) myyntikelvoton, sellainen, mitä ei voi/pysty myymään
elájul (–ok, –t, –j el) menettää tajuntansa
elakad (–ok, –t, –j el) juuttua kiinni, pysähtyä
él a lehetőséggel käyttää tilaisuutta hyväkseen
elalszik (–om/–ok, –aludt, –aludj el) nukahtaa
elárul –t (–ok, –t, –j el) kertoa; kertoa salaisuus, kieliä; paljastaa; pettää
elárverez (–ek, –ett, árverezz el) huutokaupata
elás (–ok, –ott, áss el) kätkeä maahan
elázik (–ek, –et, –e) kastua, tulla läpimäräksi, kärsiä vesivahingosta; liuota (nesteeseen), /euf/ humaltua, tulla känniin
elbeszélget (–ek, –ett, beszélgess el) keskustella; –val/–vel keskustella jkn kanssa
elboldogul –val/–vel (–ok, –t, –j el) pärjätä, selvitä
elborul az agya –nak/–nek menettää malttinsa, saada raivari
elborult arccal synkistyneenä, katse sumentuneena
elbúcsúzik –tól/–től (–om/–ok, –ott, búcsúzz el) hyvästellä jkta
elbújik –ba/–be (N + elől) (–ok, –t, –j el) mennä piiloon jhk, piiloutua jhk
elcserél –t (–ra/–re) (–ek, –t, –j el) vaihtaa jk jhk; vaihtaa jk vahingossa jhk
elcsíp –t (–ok, –t, –j el) napata
elcsitít –t (–ok, –ott, csitíts el) vaimentaa, saada hiljaiseksi
elcsitul (–ok, –t, –j el) hiljentyä
elcsúszik (–om/–ok, –ott, csússz el) liukastua
eldarál –t (–ok, –t, –j el) esittää palpattaen
éldegél (–ek, –t, –j) elellä
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eldob –t (–ok, –ott, –j el) heittää, heittää pois
eldobandó (–ak, –t, –) pois heitettävä
eldobható (–ak, –t, –) kertakäyttöinen, kertakäyttöeldönt –t (–ök, –ött, dönts el) kaataa; päättää
eleje (–nak/–nek) jnk etuosa
elé 1. eteen
elé 2. /postp/ sen eteen; hänen eteensä; häntä vastaan
elébük heidän eteen, heitä vastaan (ks. eléjük)
elefánt (–ok, –ot, –ja) norsu
elefáncsont (–ok, –t, –) norsunluu- ; (–ok, –ot, –ja) norsunluu
elég melko, aika; (–, eleget, –) riittävä
elegáns (–ak, –at, –abb) elegantti
elég a pénz az élelmiszerre raha riittää elintarvikkeisiin
elég az hozzá siis
elégedetlen –val/–vel (–ek, –t, –ebb) tyytymätön jhk
elégedett –val/–vel (–ek, –et, –ebb) tyytyväinen jhk
elegendő (–ek, –t, –) riittävä; riittää
elege van –ból/–ből saada tarpeekseen jstak, kyllästyä jhk, saada kyllikseen, kyllästyttää jkta (elegem van, eleged van, elege van, elegünk van, elegetek van, elegük van)
eléggé melko lailla, melkoisesti
elég lesz riittää
elég olcsó melko edullinen
eleinte alussa
eleje sen etuosa, sen alku (ks. elő) (etymologia vrt. suomen esi, ete-, ede-)
eléje /puhek/ sen eteen, hänen eteensä, häntä vastaan
elé jön tulla/mennä häntä vastaan, tulla/mennä hakemaan hänet (elém/eléd/elé/elénk/elétek/eléjük jön/megy)
elektromos áram sähkövirta
elektronikus leckekönyv (= e-index) opintorekisteri, sähköinen opiskelijatietojärjestelmä, nettiopsu
élelem (–, élelmet, élelme) ruoka, syötävä
élelmes (–ek, –et, –ebb) neuvokas, kekseliäs
élelmiszer (–ek, –t, –e) elintarvike
élelmiszerbolt (–ok, –ot, –ja) elintarvikekauppa, ruokakauppa
élelmiszeripari (–ak, –t, –) elintarviketeollisuus-, elintarviketeollisuuden
elem (–ek, –et, –e) ainesosa; (laitteen) patteri
elemcsere (–´k, –´t, –´je) patterinvaihto
elé megy tulla/mennä häntä vastaan, tulla/mennä hakemaan hänet (elém/eléd/elé/elénk/elétek/eléjük jön/megy)
elemózsia (–, –´t, –´ja) ruoka, syötävä, murkina
élen 1. kärjessä
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élen- 2. pref.
elénekel –t (–ek, –t, –j el) laulaa jk
elenged –t (–ek, –ett, –j el) päästää pois, päästä irti, päästä vapaaksi
elengedhetetlen (–ek, –t, –ebb) välttämätön
élenjár –ban/–ben (–ok, –t, –j élen) olla edelläkävijänä, olla uranuurtajana
élenjáró –ban/–ben (–k, –t, –) edelläkävijä, uranuurtaja
elér –t (–ek, –t, –j el) ulottua/ylettyä ottamaan jtak, ylettyä jtak, saada kiinni, tavoittaa, ehtiä, päästä jhk, saada yhteys jhk, saavuttaa, saada aikaan
elérhető (–ek, –t, –) olla saavutettavissa, olla tavattavissa
elérhetőség (–ek, –et, –e) jkn saatavuus, saavutettavuus; yhteystiedot
elérhetőségei (–nak/–nek) jkn yhteystiedot
éles (–ek, –et, –ebb) terävä, kova, tarkka, tuima; kiivas, pureva
élesben megy a játék pelataan kovilla panoksilla
éles bírálat kova/pureva kritikki
élesedik (–ek, –et, –ebb) muuttua teräväksi; kärjistyä, kiristyä
élesen kovasti, kovaa, purevasti, terävästi
élesen kritizál –t kristisoida terävästi jtak
elesik (–em/–ek, –ett, –s el) kaatua
élesít (–ek, –ett, –s) teroittaa
éléskamra (–´k, –´t, –´ja) ruokakomero
éles szemű tarkkasilmäinen
éleszt –t (–ek, –ett, élessz) elvyttää
élesztő (–k, –t, –) elvyttävä, elvyttäjä; (–k, –t, –je) hiiva
élet (–ek, –et, –e) elämä
életerő (–, –t, –ereje) elinvoima
életerős (–ek, –et, –ebb) elinvoimainen
életfelfogás (–ok, –t, –a) elämänasenne
élefogytiglani elinkautinen
életforma (–´k, –´t, –´ja) elämäntapa
élet-halál kérdése elämän ja kuoleman kysymys
életképes (–ek, –et, –ebb) elinkelpoinen
életminőség (–ek, –et, –e) elämän laatu
életmód (–ok, –ot, –ja) elintavat
életmű (–művek, –művet, –műve) elämäntyö
életpálya (–´k, –´t, –´ja) ura(kehitys), elämänura
életre szóló elinikäinen
életrevaló (–k, –t, –bb) eloisa, hyvä selviytymään
életszínvonal (–ak, –at, –a) elintaso
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élettan (–ok, –t, –a) fysiologia
élettárs (–ak, –at, –a) avopuoliso, puoliso
élettársi kapcsolat rekisteröity parisuhde, avoliitto
élettelen (–ek, –t, –ebb) eloton
élettér (–terek, –teret, –tere) elintila, elinympäristö
életunt (–ak, –at, –abb) kyllästynyt elämään, masentunut, alakuloinen, iloton
elfárad (–ba/–be, –tól/–től) (–ok, –t, –j el) väsyä, väsähtää
elfecsérel –t (–ek, –t, –j el) /valikoitua tyyliä/ tuhlata, haaskata
elfelejt –t (–ek, –ett, felejts el) unohtaa
elfér –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél (–ek, –t, –j el) mahtua jhk
elférnek egymás mellett ne/he mahtuvat vierekkäin/toistensa viereen (elférünk egymás mellett, elfértek egymás mellett)
elfog –t (–ok, –ott, –j el) saada kiinni; jk valtaa jkta
elfog a honvágy –t jklle tulee koti-ikävä
elfogad –t (–ok, –ott, –j el) ottaa vastaan; hyväksyä
elfogadja a pályázatot myöntää apuraha; hyväksyä hakemus
elfoglal –t (–ok, –t, –j el) valloittaa, vallata, miehittää; viedä tilaa; asettua istumaan
elfoglalja magát löytää tekemistä, puuhata
elfoglalt (–ak, –at, –abb) varattu, kiireinen
elfoglaltság (–ok, –ot, –a) kiireisyys; tekeminen, puuha, harrastus
elfogult –val/–vel szemben (–ak, –at, –abb) puolueellinen; esteellinen
elfogy (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon el) loppua, olla lopussa
elfogyaszt –t (–ok, –ott, fogyassz el) kuluttaa; syödä
elfogyasztott (–ak, –at, –abb) kulutettu, syöty, juotu
elfogyott olla lopussa, olla loppuunmyyty, olla syöty, olla juotu
elfojt –t (–ok, –ott, –s el) sammuttaa, tukahduttaa
elfojtás (–ok, –t, –a) sammuttaminen, tukahduttaminen
elfolyik (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –t–ott, follyon el) virrata jhk
elföldel –t (–ek, –t, –j el) /esine, eläin/ haudata, kuopata
elfut (–ok, –ott, fuss el) juosta (pois/pakoon); –t jk valtaa jkta; N + elől juosta jtak pakoon
elgázol –t (–ok, –t, –j el) ajaa jkn päälle/yli, ajaa jk kuoliaaksi
elhagy –t (–ok, –ott, –j el) jättää, kadottaa, jättää taakseen
elhagyva –t ohitettua jkn, jättäen taakse jkn
elhal (–ok, –t, –j el) kuolla; surkastua
elhalaszt –t (–ok, –ott, halassz el) lykätä, peruuttaa
elhallgat (–ok, –ott, hallgass el) vaieta yhtäkkiä; –t vaieta jstak; kuunnella jtak pitkään
elhangzik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –zon el) kuulua; kerrotaan/sanotaan/kysytään/soitetaan jtak
elhanyagol –t (–ok, –t, –j el) laiminlyödä, lyödä laimin, jättää tekemättä jtak
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élharcos (–ok, –t, –a) pioneeri; uranuurtaja, edelläkävijä
elhárít –t (–ok, –ott, háríts el) estää, torjua
elhatároz –t (–ok, –ott, –z el) päättää
elhelyezkedik –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél (–ek, –ett, –j el) sijaita jssak; sijoittua jhk, löytää paikkansa jstak, löytää työpaikka, työllistyä
elherdál –t (–ok, –t, –j el) tuhlata, haaskata
elhív –t (–ok, –ott, –j, el) kutsua jhk
elhuny (–ok, –t, –j el) nukkua pois, kuolla
elhunyt (–ak, –at, –) poisnukkunut, vainaja
elhúz –t (–ok, –ott, –z el) vetää pois; /puhek/ lähteä viivana
elhúzza a csíkot lähteä viivana
elhúzza a függönyt vetää verhot
elidegenedik –tól/–től (–ek, –ett, –j el) vieraantua jstak
elidegenedés –tól/–től (–ek, –t, –e) vieraantuminen jstak
elindul (–ok, –t, –j el) –ba/–be // –ra/–re, –hoz/–hez/–höz lähteä, suunnistaa jhk; N + irányba ottaa suuntaa jhk
elintéz –t (–ek, –ett, –z el) järjestää, hoitaa
elintézendő (–k, –t, –) hoidettava; (–k, –t, –je) hoidettava asia
elintéznivaló (–k, –t, –ja) asia, hoidettava asia
elintéződik (kolmannessa persoonassa: –, –ött, –jön el) järjestyä
elintéződik magától järjestäytyy itsestään
elismer –t (–ek, –t, –j el) tunnustaa
elismerés (–ek, –t, –e) tunnustus
elismert (–ek, –et, –ebb) tunnustettu
elismervény (–ek, –t, –e) /virall/ kuitti
elit gimnázium eliittilukio
elítél –t (–ek, –t, –j el) tuomita
eljár (–ok, –t, –j el) –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz käydä jssak; –ban/–ben toimia, menetellä
eljárás (–ok, –t, –a) toiminta, menettely(tapa); oikeusprosessi
eljátszik (–om/–ok, –ott, játssz el) leikkiä pitkään; –t näytellä jtak; menettää jtak
eljegyez –t (eljegyzek, eljegyzett, jegyezz el) mennä kihloihin jkn kanssa
éljenez (éljenzek, éljenzett, éljenezz) huutaa „Eläköön!”, hurrata
eljön (eljövök, eljött, jöjj el) tulla, lähteä (jstak)
eljut –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz // –ig (–ok, –ott, juss el) päästä jhk
elkap –t (–ok, –ott, –j el) napata, ottaa/saada kiinni; vetäistä pois; /fertőzést/ saada jk tartunta
elkapta a bárányhimlőt hän sai vesirokon
elkápráztat –t (–ok, –ott, kápráztass el) luomota
elkelt (–ek, –et, –) olla loppuunmyyty; (elkel verbin yksikön kolmas persoona) olla lopussa
elkényeztet –t (–ek, –ett, kényeztess el) hemmotella, lellitellä
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elkényeztetett (–ek, –et, –ebb) hemmoteltu, lellitelty
elképed –tól/–től (–ek, –t, –j el) hämmästyä, ällistyä, hölmistyä, tyrmistyä
elképzel –t (–ek, –t, –j el) kuvitella, ajatella
elképzelés (–ek, –t, –e) ajatus, mielikuva, suunnitelma, haave
elképzelhetetlen (–ok, –t, –j el) mahdoton, vaikea kuvitella, vaikeasti kuviteltavissa oleva
elképzelhető (–ek, –t, –bb) mahdollinen
elkér –t (–ek, –t, –j el) pyytää, lainata
elkerget –t (–ek, –ett, kergess el) ajaa pois, ajaa tiehensä, karkottaa/karkoittaa, häätää
elkerül –t (–ök, –t, –j el) ohittaa; väistää, välttää
elkerülhetetlen (–ek, –t, –) välttämätön, väistämätön, vääjäämätön
elkerülhető (–ek, –t, –) vältettävissä oleva
elkerülő út ohitustie
elkésik –ból/–ből // –ról/–ről // –tól/–től (–ek, –ett, késs el) myöhästyä
elkészít –t (–ek, –ett, készíts el) laittaa, valmistella, tehdä
elkészítés (–ek, –t, –e) laittaminen, valmistaminen, valmistus
elkezd –t (–ek, –ett, –j el) aloittaa
elkezdődik (kolmannessa persoonassa: –, –ött, –jön el) alkaa
elkísér –t –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz (–ek, –t, –j el) saattaa jk jhk
elkívánkozik –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz (–om/–ok, –ott, kívánkozz el) haluta/kaivata pois; jkn tekee mieli lähteä
elkótyavetyél –t (–ek, –t, –j el) tuhlata, haaskata, hukata, tärvätä
elköltözik –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz (–öm/–ök, –ött, költözz el) muuttaa
elkötelezett N + iránt/mellett olla sitoutunut
elkötelezettség N + iránt(i) / mellett(i) sitoutuneisuus
elkövet –t (–ek, –ett, kövess el) tehdä jtak pahaa/rikosta, syyllistyä jhk
elkövető (–k, –t, –je) tekijä, syyllinen
elküld –t (–ök, –ött, –j el) lähettää /pois/
elkülönít –t (–ek, –ett, különíts el) erottaa, eristää
ellát (–ok, –ott, láss el) –ig nähdä jhk asti; –t hoitaa jk, huolehtia jstak
ellátás (–ok, –t, –a) huolehtiminen, hoito, palvelut
ellátja a családját huolentia perheestään
ellátogat –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz (–ok, –ott, látogass el) käydä jssak/ jkn luona
ellazít (–ok, –ott, –s el) rentoutua
ellen 1. vastaan
ellen- 2. /prefiksi/
ellenáll –nak/–nek (–ok, –t, –j ellen) vastustaa jtak, tehdä vastarintaa jklle
ellenállás (–, –t, –a) vastustaminen, vastarinta
ellenálló (–k, –t, –bb) vastustuskykyinen; (–k, –t, –ja) vastustaja, vastarintaliikkeen taistelija
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ellenállóképesség (–, –et, –e) vastustuskyky
ellenére –nak/–nek huolimatta jstak
ellene van –nak/–nek olla jtak vastaan, vastustaa jtak
ellenez –t (ellenzek, ellenzett, ellenezz) olla jtak vastaan, vastustaa jtak
ellenfél (–felek, –felet, –fele) vastustaja, vastapelaaja
ellenőr (–ök, –t, –e) tarkastaja, lipuntarkastaja (kulkuvälineissä)
ellenőriz –t (ellenőrzök, ellenőrzött, ellenőrizz) tarkistaa, tarkastaa, katsastaa, kontrolloida
ellenőrzés (–ek, –t, –e) tarkastus, valvonta
ellenőrzést vezet be aloittaa tarkastus/valvonta
ellenség (–ek, –et, –e) vihollinen
ellenséges N + –val/–vel szemben (–ek, –et, –ebb) olla vihamielinen jkta kohtaan
ellentét (–ek, –et, –e) vastakohta; erimielisyys
ellentétes értelmű vastakohtainen merkitykseltään, antonyyminen
ellentmond –nak/–nek (–ok, –ott, –j ellent) väittää vastaan, inttää
ellentmondásos (–ak, –at, –abb) ristiriitainen
elmagyaráz –t (–ok, –ott, magyarázz el) selittää
elmar –t (–ok, –t, –j el) napata (kovalla otteella/kovakouraisesti) kiinni; karkottaa luotaan
elmarad (–ok, –t, –j el) jäädä jälkeen; jäädä pois; jäädä/jättää (tulematta/saamatta); peruuntua
elmaradhatatlan (–ok, –t, –abb) välttämätön
elmegy (–ek, elment, menj el) mennä, lähteä; + –ni lähteä -maan,-mään, käydä jssak; /puhek/ menetellä, jk menettelee
elmegy a józan esze –nak/–nek menettää harkintakykynsä, menettää todellisuuden/suhteellisuudentajunsa
elmegy a kedve –tól/–től jk menettää mielenkiintonsa jhk
elmegy a rendelőbe käydä lääkärin vastaanotolla
elmegy az esze –nak/–nek menettää järkensä/harkintakykynsä
elmegyógyintézet (–ek, –et, –e) mielisairaala
elmélyít –t (–ek, –ett, –s el) syventää
elmélyül –ban/–ben (–ök, –t, –j el) syventyä jhk
elment –t (–ek, –ett, ments el) /IT/ tallentaa
elment az esze –nak/–nek hän on järjiltään
Elment az eszed? Oletko järjiltäsi?
elment a kedve –tól/–től jk on menettänyt mielenkiintonsa jstak
élmény (–ek, –t, –e) elämys
élményekkel gazdagodik (–om/–ok, –ott, –j) saada hyviä kokemuksia
élményfürdő (–k, –t, –je) ”elämyskylpylä”, kylpylä, jossa on paljon huvittelumahdollisuuksia
elmesél –t (–ek, –t, –j el) kertoa; kertoa satu
elmond –t (–ok, –ott, –j el) kertoa, todeta
elmondhatatlan (–ok, –t, –) sellainen, mitä ei voi kertoa
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elmondható (–ak, –t, –) kerrottavissa oleva; olla kerrottava, olla todettava; sellainen, mitä voidaan kertoa, voidaan todeta
elmondása szerint (–nak/–nek) jkn kertomuksen mukaan
elmos –t (–ok, –ott, –s el) tiskata
elmosogat –t (–ok, –ott, mosogass el) tiskata, pestä astiat
elmulaszt –t (–ok, –ott, mulassz el) jättää tekemättä jtak; laiminlyödä jtak
elmúlik (kolmannessa persoonassa: –, –t, –j el) loppua, päättyä, lakata
elnevez –t –nak/–nek (–ek, –ett, –z el) nimetä, antaa nimi
elnevezés (–ek, –t, –e) nimenanto; nimi
elnevezésű (–ek, –t, –) niminen
elnéz (–ok, –t, –j el) –t katsoa kauas; katsoa pitkään; katsoa väärin; erehtyä; ummistaa silmänsä; antaa anteeksi; -hoz–hez–höz käydä jkn luona
elnézés (–ek, –t, –e) anteeksianto
Elnézést (kérek)! Anteeksi! Olen pahoillani! Pahoittelut!
Elnézést a zavarásért! Anteeksi, että häiritsen! Anteeksi häiriö!
elnök (–ök, –öt, –e) puheenjohtaja, presidentti, (eduskunnan) puhemies
elnökhelyettes (–ek, –t, –e) varapuheenjohtaja
elnyer –t (–ek, –t, –j el) voittaa, saavuttaa, saada
elnyomás (ok, –t, –a) sorto
elolvas –t (–ok, –ott, olvass el) lukea
elő- eteis- (etymologia vrt. suomen esi, ete-, ede-)
Elő a –val/–vel! Otetaan esiin jk!, Näytä/Näyttäkää jk! Käytä/Käyttäkää jtak!
Elő a farbával! Kerropa/Kertokaapa asiasi/asianne/totuus!
élő (–k, –t, –bb) elävä; (–k, –t, –je) asuva, asukas
előad –t (–ok, –ott, –j elő) esittää, näytellä, luennoida
előadás (–ok, –t, –a) esitelmä, luento; esitys, näytäntö
előadó (–k, –t, –ja) alustaja, luennoitsija, esittelijä
előadóművész (–ek, –t, –e) näyttelijä
előáll (–ok, –t, –j elő) astua eteen; olla valmiina, olla käytettävissä
előbb aikaisemmin
előbb–utóbb ennen pitkää
elődöntő (–k, –t, –je) (kilpailun) karsinta; (pelin) karsintaottelu
előélet (–, –et, –e) tausta
előétel (–ek, –t, –e) alkuruoka
előfordul (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon elő) sattua, tapahtua; esiintyä; /puhek, tuttavallinen/ ilmestyä jhk; -val–vel käydä jklle
Előfordult már veled ilyen? Onko sinulla/sinulle käynyt näin/vastaavaa?
előhozakodik –val/–vel (–om/–ok, –ott, –j elő) ottaa jk puheeksi
előhúz –t (–ok, –ott, –z elő) ottaa esiin
előír –t –nak/–nek // –t N + számára (–ok, –t, –j elő) määrätä, säätää, sanella
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előkerül (–ök, –t, –j elő) löytyä
előkészítő tanfolyam (–ok, –ot, –a) valmennuskurssi
előkészületek –ra/–re valmistelut
elől edessä; jnk edestä, edeltä
elöljáró (–k, –t, –ja) edelläkävijä; johtaja; alkusanat
elöljáróban csak annyit, hogy ensi alkuun/ihan alkuun/heti alkuun (vain se/sen verran, että …) /(mainitsen, että …)
elöljáróképpen alkajaisiksi
elölről kezd (–ek, –ett, –j) aloittaa alusta
előmenetel (–ek, –t, –e) edistyminen, urakehitys
előny (–ök, –t, –e) etu
előnyökkel jár olla edullinen, hyödyllinen
előnyös (–ek, –et, –ebb) edullinen, suotuisa, hyödyllinen
előnyös helyzetben van (N + –hoz/–hez/–höz képest) olla etulyöntiasemassa
előnytelen (–ek, –t, –ebb) epäedullinen
előre eteenpäin, eteen
előrehajlik (–ok, –ott, hajolj előre) kumartua eteenpäin
előrejelzés (–ek, –t, –e) (sää)ennuste
előrelátás (–ok, –t, –a) kaukonäköisyys
előreláthatólag todennäköisesti
elősegít –t (–ek, –ett, –s) auttaa, edistää
előszó (–k–szavak, –t, –ja–szava) esipuhe
előszoba (–´k, –´t, –´ja) eteinen
először ensin, ensimmäisen kerran, ensimmäistä kertaa
előtér (–terek, –teret, –tere) eteinen
előteremt –t (–ek, –ett, teremts elő) hankkia
előtt /postpostito/ jnk/jkn edessä; edellä; ennen; vailla, vaille
előttem, előtted, előtte, előttünk, előttetek, előttük edessäni, edessäsi, hänen edessään, edessämme, edessänne, heidän edessään; ennen minua, sinua, häntä, meitä, teitä,
heitä
előtt … perccel vaille, vailla
előváros (–ok, –t, –a) esikaupunki
elővesz –t (–ek, elővett, vegyél/végy elő) ottaa esiin
előző (–ek, –t, –) edellinen
elpazarol –t (–ok, –t, –j el) tuhlata, haaskata, hukata
elpirul (–ok, –t, –j el) punastua
elpusztul (–ok, –t, –j el) tuhoutua; (állat) kuolla (eläin)
elrablott (–ak, –at, –) varastettu, ryöstetty, kidnapattu
elrabol –t (–ok, –t, –j el) varastaa, ryöstää, kidnapata
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elrabolt (–ak, –at, –) varastettu, ryöstetty, kidnapattu
elrobog a vonat juna kiitää ohi
elrohan (–ok, –t, –j el) rynnätä jhk jstak
elromlik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon el) mennä rikki; pilaantua
elront –t (–k, –t, –je) pilata, rikkoa, saada jk sekaisin
elrontott rikottu, pilattu
elrontotta a gyomrát hän sai vatsansa sekaisin
elsajátít –t (–ok, –ott, sajátíts el) omaksua, oppia
elsajátítás (–ok, –t, –a) omaksuminen, oppiminen
első (–k, –t, elseje) ensimmäinen
első alkalommal ensimmäisen kerran, ensimmäistä kertaa
elsőbbség (–, –et, –e) prioriteetti; etuajo-oikeus
elsőbbségadás (–, –t, –a) väistämisvelvollisuus
elsőbbségi küldemény (–ek, –t, –e) priority-lähetys, pikaposti
elsődleges (–ek, –et, –ebb) ensisijainen
elsődlegesen ensisijaisesti
első fokozat (–ok, –ot, –a) ensimmäisen aste
elsőként ensimmäisenä
első osztály (–ok, –t, –a) ensimmäinen luokka
első osztályos (–ok, –t, –a) ensimmäisen luokan oppilas, ekaluokkalainen
első osztályú (–ak, –t, –) korkealaatuinen, olla ensimmäistä luokkaa
első padban ensimmäisen rivin pulpetissa
elsős (–ek, –t, –e) ekaluokkalainen
elsősegély (–, –t, –e) ensiapu
első sorban ensimmäisessä rivissä
elsősorban etupäässä, pääasiassa, pääosin, pääsääntöisesti
első ülés etupenkki
élsport (–ok, –ot, –ja) kilpaurheilu, huippu-urheilu
elsuhan (–ok, –t, –j el) sujahtaa
elszabadul –ból/–ből // –tól/–től (–ok, –t, –j el) vapautua, päästä pois/irti
elszabadult a pokol piru on irti
elszakad –tól/–től (–ok, –t, –j el) joutua eroon jstak, joutua lähtemään jstak
elszalad (–ok, –t, –j el) juosta pois, lähteä pakoon; N + elől lähteä jtak pakoon
elszáll (–ok, –t, –j el) lentää pois, (aika) rientää
elszállásol –t (–ok, –t, –j el) majoittaa jku
elszámol (–ok, –t, –j el) –ig laskea jhk asti; –val/–vel tehdä tili jstak
elszámolás (–ok, –t, –a) tili(tys), tilinteko
66

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

elszánja magát –ra/–re päättää tehdä jtak
elszánt (–ak, –at, –abb) päättäväinen
elszántság (–ok, –ot, –a) päättäväisyys
elszigetelt (–ek, –et, –ebb) eristetty; saarrettu; erillinen; yksittäinen
elszigetelt jelenség yksittäistapaus
elszórakoztat –t –val/–vel (–ok, –ott, szórakoztass el) viihdyttää jkta jllak
elszökik (–öm/–ök, –ött, –j el) karata
eltalál –t (–ok, –t, –j el) osua jhk; arvata
eltartott (–ak, –at, –ja) elätettävä, samaan ruokakuntaan kuuluva
eltékozol –t (eltékozlok, –t, –j el) /valikoitua tyyliä/ tuhlata
eltelik (–ek, –t, –j el) (idő) kulua, mennä (aika)
eltemet –t (–ek, –t, –j el) haudata
eltér –tól/–től (–ek, –t, –j el) erota jstak, poiketa jstak
eltereli a figyelmét (–nak/–nek) kääntää jkn huomio muualle
eltérés (–ek, –t, –e) poikkeaminen, eroaminen jstak; poikkeus, poikkeama; ero(avaisuus), poikkeavuus
elterjed (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jen el) levitä
elterjedés (–, –t, –e) leviäminen
elterjeszt –t –ról/–ről (–ek, –ett, terjessz el) levittää (tieto) jstak
eltérő (–tól/–től) (–ek, –t, –bb) erilainen, poikkeava
elterül (–ök, –t, –j el) kaatua, kaatua nenälleen; (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön el) –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál–nél sijaita
eltesz –t (–ek, eltett, tegyél el) ottaa talteen, laitaa jhk, säilöä
eltéve säilöttynä, tallessa (ks. eltesz)
eltéved (–ek, –t, –j el) eksyä
eltilt –t –tól/–től (–ok, –ott, –s el) antaa (...)kielto(ja) jklle, kieltää jkta tekemästä jtak
eltiltás –tól/–től (–ok, –t, –a) kielto
eltitkol –t N + elől (–ok, –t, –j el) salata, pantata
eltolja az arányokat siirtää suhdeluvut
eltölt –t (–ök, –ött, –s el) täyttää; (időt) viettää (aikaa)
eltöltendő (–k, –t, –) vietettävä
eltör –t (–ök, –t, –j el) särkeä, rikkoa, katkaista
eltörte a kezét häneltä on käsi mennyt poikki, hänen kätensä on murtunut
eltörik (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön el) mennä rikki/poikki, katketa
eltörpül N + mellett (–ök, –t, –j el) olla mitätön jhk nähden
eltűnik N + elől (–ök, –t, –j el) kadota jnk /jkn (silmien) edestä, kadota näkyvistä, häipyä
eltűnődik (–öm/–ök, –ött, –j el) mietiskellä
elun –t (–ok, –t, –j el) ikävystyä/kyllästyä jhk
elutazik (–om/–ok, –ott, utazz el) matkustaa jhk, lähteä
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elüt –t (–ök, –ött, üss el) /puhek/ ajaa päälle; –tól/–től erota jstak
elüti az időt –val/–vel kuluttaa/tappaa aikaa tekemällä jtak
elvágtázik (–ok, –ott, –z el) ratsastaa pois; ampaista juoksuun
El vagyok ragadtatva. Olen innoissani. Olen myyty.
elválik –tól/–től (–ok, –t, –j el) erota, irtautua
elvált –tól/–től (–ak, –at, –) irronut; eronnut
elvámolnivaló (–k, –t, –ja) tullattava
el van írva on kirjoitettu (vahingossa) väärin
elvan, mint a befőtt olla hissukseen, olla paikallaan (tekemättä mitää)
elvándorol –ból/–ből // –tól/–től (–ok, –t, –j el) vaeltaa/muuttaa kauas pois
el van ragadtatva –tól/–től olla innoissaan, olla imarreltu, olla otettu, olla myyty
el van telve magával olla täynnä itseään
el van törve olla poikki; olla rikki
el van varázsolva olla taiottu; olla epärealistinen, elää omissa maailmoissaan
elvárás (–ok, –t, –a) vaatiminen, vaatimus; odotukset, vaatimukset
elvarázsol –t (–ok, –t, –j el) taikoa; lumota
elvégez –t (elvégzek, elvégzett, végezz el) suorittaa, tehdä
elvégzi a dolgát tehdä työnsä (kunnolla/loppuun)
elver –t (–ek, –t, –j el) löydä kunnolla jkta, antaa selkäsauna jklle; tuhlata, törsätä, panna sileäksi
elveri a pénzt tuhlata/törsätä rahat, panna rahat sileäksi
elvész /kolmannessa persoonassa, ks. elveszik/ kadota, hävitä
elvesz –t (–ek, elvett, vegyél el) ottaa, ottaa pois; mennä naimisiin jkn kanssa
elveszi a kedvét (–nak/–nek) –tól/–től viedä jkn halu tehdä jtak
elveszik (–ek, –ett, vessz el) kadota, hävitä
elveszít –t (–ek, –ett, –s el) kadottaa, menettää; hävitä (ks. myös elveszt)
elveszt –t (–ek, –ett, veszíts el) kadottaa, menettää; hävitä (ks. myös elveszít)
elveszteget –t (–ek, –ett, vesztegess el) menettää, tuhlata, haaskata, hukata
elvesztegetett évek hukatut/menetetyt vuodet
elveszti a talajt a lába alól menettää tasapainonsa; menettää elämänhallintansa
elveszti az eszméletét menettää tajuntansa
elveszti a fejét menettää malttinsa
elveszti a józan eszét menettää ajattelukykynsä
elvet –t (–ek, –ett, vess el) heittää; kyntää; torjua, hylätä
élvez –t (–ek, –ett, –z) nauttia jstak
élvezet (–ek, –et, –e) nautinto
elvigyorodik (–om/–ok, –ott, –j el) virnuilla, nauraa virnistää
elviharzik (–om/–ok, –ott, –) kiitää/syöksähtää, pinkaista juoksuun, porhaltaa, suhahtaa; N + mellett kiitää/syöksähtää/suhahtaa jnk ohitse
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elvisel –t (–ek, –t, –j el) kestää, sietää
elviselhetetlen (–ek, –t, –ebb) sietämätön
elvisz –t (–ek, –vitt, vigyél el) viedä, kuljettaa; antaa kyyti jklle
elvon –t (–ek, –vitt, vigyél el) vetää pois; ohjata poispäin/muualle; vähentää, karsia, leikata /tuki/
elvonó kúrán van olla katkolla, olla katkaisuhoidossa
elvont (–ak, –at, –abb) pois vedetty; vähennetty, karsittu, leikattu; abstrakti
elvont eszmecserét folytat –ról/–ről –val/–vel puhua korkealentoisista asioista jkn kanssa
elvonul (–ok, –t, –j el) marssia (jtak pitkin/pois/jkn edestä)
elvörösödik (–ök, –ött, –j el) punastua
elzár –t (–ok, –t, –j el) sulkea; laittaa piiloon; laittaa vankilaan
elzárja a gázt sulkea kaasuhana
elzárja a vízcsapot sulkea vesihana
elzavar –t (–ok, –t, –j el) ajaa pois, ajaa tiehensä
e-mail (= email) (–ek, –t, –je) sähköposti(viesti)
ember (–ek, –t, –e) ihminen
emberiség (–ek, –et, –e) ihmiskunta
emberi szervezet (–, –et, –e) ihmiskeho
emberpalánta (–´k, –´t, –´ja) pikkumies, lapsi
eme (= ez) /valikoitua tyyliä/ tämä
emel –t (–ek, –t, –j) nostaa, korottaa
emelés (–ek, –t, –e) nostaminen, nosto, korottaminen, korotus
emelet (–ek, –et, –e) kerros, yläkerta
emeletes (–ek, –et, –) kerros-, -kerroksinen
emelkedés (–, –t, –e) nouseminen, nousu
emelkedik (–ek, –ett, –j) nousta
e mellett tämän vieressä, sen vieressä
e mellett a ház mellett tämän talon vieressä
emellett tämän lisäksi, lisäksi
emelvény (–ek, –t, –e) koroke
emészt –t (–ek, –ett, eméssz) suolattaa ruokaa; sulattaa jtak
emésztés (–, –t, –e) ruoansulatus
emez (–ek, –t, –) tämä toinen (tässä)
emlék (–ek, –et, –e) muisto; muistomerkki, muistoesine, muistikuva
emlékév (–ek, –et, –e) juhlavuosi
emlékezés (–ek, –t, –e) muistaminen, muisteleminen, muistelu, muisto
emlékezet (–ek, –et, –e) muisti, mieli
emlékezik –ra/–re (–em/–ek, –ett, emlékezz) muistaa
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emlékeztet –t –ra/–re (–ek, –ett, emlékeztess) huomauttaa, muistuttaa
emlékszik –ra/–re (–em/–ek, emlékezett, emlékezz) muistaa
említ –t (–ek, –ett, –s) mainita
említés (–ról/–ről) (–, –t, –e) mainitseminen, maininta
említésre méltó mainitsemisen arvoinen, merkittävä, huomattava
említésre sem érdemes jk ei ole mainitsemisen arvoinen
említést érdemel olla mainitsemisen arvoinen
említést tesz –ról/–ről mainita
emlő (–k, –t, –je) nänni (etymologia vrt. suomen ime-)
emlős (–ök, –t, –) /eläintiede/ selkärankainen
e mögött tämän takana
én (–, engem, –) minä
encián (–ok, –t, –ja) katkero
ének (–ek, –et, –e) laulu (etymologia vrt. suomen ääni, ääne-)
énekel –t (–ek, –t, –j) laulaa
énekkar (–ok, –t, –a) kuoro
énekkaros (–ok, –t, –a) kuoron jäsen
ének-zene (–, –´t, –´je) musikkitunti, musiikki (oppiaineen nimenä)
ének-zene tanár musiikinopettaja
ének-zene tankönyv musiikin oppikirja
energia (–, –´t, –´ja) energia
energikus (–ak, –at, –abb) energinen
enged –t (–ek, –ett, –j) päästää, sallia, antaa tehdä jtak
Engedd el –t! Päästä!, Irti!, Vapauta! (ks. elenged)
engedelmes (–ek, –t, –ebb) tottelevainen
engedelmeskedik –nak/–nek (–ek, –ett, –j) totella, kuunnella, alistua
engedély –ra/–re (–ek, –t, –e) lupa; lupakirja
engedély nélkül ilman lupaa, luvatta
engedélyez –t (–ek, –ett, –z) antaa lupa
engedélykérelem (–kérelmek, –kérelmet, –kérelme) lupahakemus
engedélyköteles (–ek, –et, –) luvanvarainen
engedéllyel rendelkező luvan saanut
engedélyt kér –tól/–től pyytää lupa jklta
engedetlen (–ek, –t, –ebb) tottelematon
engedetlenség (–, –et, –e) tottelemattomuus
engem (én akkusatiivissa) minua, minut
Én jöjjek? Pitäisikö minun tulla?
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Én jövök? Onko minun vuoroni?
Én köszönöm. Kiitos (minun puolestani)!
én magam minä itse (te magad, ő maga, mi magunk, ti magatok, ők maguk)
ennek 1. /ez dat./ tälle
ennek 2. /ez gen./ tämän, tällä
ennek–annak milloin kenellekin, joillekin
ennek láttára nähtyään sen, minkä nähtyään
ennél tämän luona, tällä
ennivaló (–k, –t, –ja) ruoka, eväs
Én vagyok az. (NN) puhelimessa. (vastaus)
én vagyok az oka –nak/–nek syy on minun, minä olen syypää
enyém minun
enyéim minun (monta omistettua); omaiset
enyhe (–´k, –´t, –´bb) lauha, leuto; lievä
enyhül (–ök, –t, –j) lauhtua, lauheta; leppyä
enyhülés (–ek, –t, –e) suoja(sää), lauhtuminen; leppyminen
ennyi näin paljon, tämän verran; se on siinä
ennyire näin paljon
Ennyi (volt). Se on/oli siinä.
ép (–ek, –et, –ebb) ehjä
ép bőrrel megússza (–t) selvitä jstak ehjin nahoin
epe (–´k, –´t, –´je) sappi (etymologia vrt. suomen sappi, sappe-)
ép egészséges täysin terve
eper (eprek, epret, epre) mansikka
epés (–ek, –et, –ebb) sapekas; /puhek/ sappivaivainen
epés megjegyzés sapekas kommentti
épít –t (–ek, –ett, –s) rakentaa
építés (–, –t, –e) rakentaminen
építési terület rakennustyömaa
építészmérnök (–ök, –öt, –e) arkkitehti
építgeti a karrierjét luoda uraa (pikku hiljaa tai systemaattisesti)
építkezés (–ek, –t, –e) rakennystyö(maa); /slangi/ raksa
építkezési terület rakennustyömaa
építő kritika rakentava kritiikki
eposz (–ok, –t, –a) eepos
épp(en) juuri
épp(en) ellenkezőleg juuri päinvastoin
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Épp ideje (volt)! Juuri sopivasti.
épségben loukkantumatta, ehjänä, terveenä
épségben megúszta (–t) hän on selvinnyt (jstak) loukkaantumatta
épül (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön) olla rakenteilla, rakentua
épület (–ek, –et, –e) rakennus
ér 1. (erek, eret, ere) suoni; puro
ér 2. (–ek, –t, –j) –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz // –ig ehtiä, päästä jhk, päätyä jhk; –t olla jkn arvoinen; kohdata jkta, sattua jklle
Erasmus felelős (–ök, –t, –e) Erasmus-vastaava
erdei (–ek, –t, –) metsän, metsä–
érdek (–ek, –et, –e) etu, intressi
érdekében (–nak/–nek) jkn hyväksi, jnk eteen, jtak varten
érdekel –t (–ek, –t, –j) kiinnostaa jkta
érdekelt –ban/–ben (–ek, –et, –) asianomainen
érdekelt felek (asianomaiset) osapuolet, (asianomaiset) sidosryhmä(t)
érdekeltség (–ek, –et, –e) intressi; liikeyritys
érdekes (–ek, –et, –ebb) mielenkiintoinen, kiinnostava; tärkeä, merkittävä; jännä
érdekesség (–ek, –et, –e) erikoisuus
érdekképviselet (–ek, –et, –e) edunvalvonta
érdekképviseleti szervezet edunvalvontajärjestö, etujärjestö
érdeklődés (–ek, –t, –e) kiinnostus; tiedustelu
érdeklődést mutat N + iránt osoittaa kiinnostusta jtak kohtaan
érdeklődik (–öm/–ök, –ött, –j) N + iránt olla kiinnostunut jstak; –ról/–ről, N + felől tiedustella jtak
érdeklődő (–k, –t, –bb) asiasta kiinnostunut
érdektelen (–ek, –t, –ebb) tylsä, ei ole jnk arvoinen, arvoton; mielenkiinnoton, tylsistynyt
érdektelenül ilman mielenkiitoa, tylsistyneenä
érdekvédelem (–, –védelmet, –védelme) edunvalvonta
érdekvédelmi (–ek, –t, –) edunvalvontaérdekvédelmi szervezet etujärjestö
Erdély (–, –t, –e) Transilvania, Transylvania
erdélyi (–ek, –t, –) transilvanialainen, Transilvanian asukas, Transilvanian
erdélyi magyar Transilvanian unkarilainen
érdem (–ek, –et, –e) ansio
érdemes (–ek, –et, –ebb) kannattava; + –ni kannattaa tehdä jtak, olla syytä tehdä jtak, sietää tehdä jtak; –ra/–re olla jnk arvoinen
érdemjegy (–ek, –et, –e) arvosana
érdemrend (–ek, –et, –je) ansiomerkki
erdő (–k, –t, erdeje) metsä
ered (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jen) –ból/–ből saada alkunsa; lähteä jstak, olla peräisin/lähtöisin jstak; johtua jstak
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eredet (–ek, –et, –e) alkuperä
eredeti (–ek, –t, –bb) alkuperäinen; aito
eredetileg alunperin
eredeztet –t –ból/–ből (–ek, –ett, eredeztess) johdattaa
Eredj a dolgodra! Häivy!, Pois silmistä!
eredmény (–ek, –t, –e) (loppu)tulos, tulokset; suoritus
eredményez –t (–ek, –ett, eredményezz) tuottaa, synnyttää; aiheuttaa
eredménytelen (–ek, –t, –ebb) tulokseton
eredménytelenül tuloksetta, ilman tulosta/tuloksia
eredmény(eke)t ér el saavuttaa tuloksia
ereget (–t) (–ek, –ett, eregess) päästää yksitellen; päästellä
érem (érmek, érmet, érme) mitali, palkintomitali
érett (–ek, –et, –ebb) kypsynyt, kypsä
érettség (–, –et, –e) kypsyys
érettségi (–k, –t, –je) /puhek/ ylioppilastutkinto, kirjoitukset
érettségi eredménye ylioppilastutkinnon tulokset
érettségi után ylioppilastutkinnon jälkeen
érettségi vizsga (–´k, –´t, –´ja) ylioppilastutkinto, kirjoitukset
érettségi vizsgát tesz (–ek, tett, tégy/tegyél) kirjoittaa ylioppilaaksi
érettségivel rendelkező (–k, –t, –) ylioppilas, ylioppilastutkinnon suorittanut
érez –t (érzek, érzett, érezz) tuntea jtak, kokea
Érezd magad jól! /sinuttelu, yksikössä/ Nauti olostasi!
Érezze magát jól! /teitittely, yksikössä/ Nauttikaa olostanne!
Érezzék magukat jól! /teitittely, monikossa/ Nauttikaa olostanne!
Érezzétek magatokat jól! /sinuttelu monikossa/ Nauttikaa olostanne!
érezhető (–k, –t, –bb) tuntuva
érint (–ek, –ett, –s) –t koskea jtak; –t –val/–vel koskettaa jtak jllak, sipaista, hipaista; –t mainita jtak (puheessa); kulkea jnk kautta
érintés (–ek, –t, –e) koskeminen, kosketus, sipaisu, tarttuminen; kauttakulku
érintésével (–nak/–nek) jkn kautta
érintetlen (–ek, –t, –) koskematon
érintett (–ek, –et, –) kyseessä oleva, mainittu; (–ek, –et, –je) asianomainen
érintkezés (–ek, –t, –e) kosketus, yhteys, kanssakäyminen; kontakti; /virallinen/ yhdyntä
érintőpad (–ok, –ot, –ja) kosketuslevy (ks. myös tapipad)
érik (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –t, –jen) kypsyä
erkély (–ek, –t, –e) parveke
erkélyes ház (–ak, –at, –a) talo, jossa on parveke
érkezés (–ek, –t, –e) saapuminen, tulo
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érkezési idő (–k, –t, ideje) saapumisaika
érkezik (–em/–ek, –ett, –z) saapua, tulla
erkölcs (–ök, –öt, –e) moraali, siveys
erkölcsi (–ek, –t, –) moraalin, siveyden
erkölcsös (–ek, –et, –ebb) moraalia noudattava, siveellinen
erkölcstelen (–ek, –t, –ebb) moraaliton, siveetön
erkölcstelenség (–ek, –et, –e) moraalittomuus, siveettömyys
érlel –t (–ek, –t, –j) kypsyttää jtak
érme (–´k, –´t, –´je) raha, kolikko, poletti
erő (–k, –t, ereje) voima, voimakkuus, vahvuus
erőbedobás (–, –t, –a) ponnistus
erőd (–ök, –öt, –je) linnake, linnoitus
erődítmény (–ek, –t, –e) linnoitus, linnake
erőfeszítés nélkül ilman ponnistelua, ilman työtä
erőleves (–ek, –t, –e) lihaliemi
erőltet (–ek, –ett, erőltess) –t –ra/–re tyrkyttää, tuputtaa
erőltetett (–ek, –et, –ebb) tyrkytetty; kaukaa haettu
erőre kap (–ok, –ott, –j) voimistua, vahvistua
erős (–ek, –et, –ebb) vahva, voimakas, väkevä
erősen kovasti,vahvasti, voimakkasti
erősen szorít –t pitää tiukassa otteessa, puristaa kovaa
erősít –t (–ek, –ett, –s) vahvistaa; väittää
erősség (–ek, –et, –e) vahvuus, vahva puoli
erőszak (–ok, –ot, –ja) väkivalta
erőszak áldozatául esik (–em/–ek, –ett, –s) joutua väkivallan uhriksi
erőszakos (–ak, –at, –abb) väkivaltainen
erőteljes (–ek, –et, –ebb) vahva, voimakas
erőteljesen vahvasti, voimakkaasti
erőtlen (–ek, –t, –ebb) voimaton
erőtlenség (–, –et, –e) voimattomuus
erre tähän, siihen, tänne päin; täällä päin
erről täältä, tästä
Erről ennyit. Se siitä.
Erről jut eszembe. Tästä tulikin mieleen.
erszény (–ek, –t, –e) lompakko, rahapussi; (kengurun) pussi
erszényes (–ek, –t, –) pussieläin
ért –t (–ek, –ett, érts) ymmärtää, käsittää, tarkoittaa; –hoz/–hez/–höz osata hyvin jtak, olla perillä jstk
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-ért (sijapääte: kausaali-finaali) jnk tähden, vuoksi; varten; takia; puolesta
érte hänen takiaan, sen takia; hänen vuokseen, sen vuoksi; häntä varten, sitä varten, siitä, tästä; tulla/mennä hakemaan hänet/se
érték (–ek, –et, –e) arvo
értékek arvot, arvotavarat
értékes (–ek, –et, –ebb) arvokas, jnk arvoinen
értékesít –t (–ek, –ett, –s) myydä
értékesítés (–, –t, –e) myynti
értékesíthetetlen (–ek, –t, –ebb) kelvoton myyntiin
értékesíthető (–ek, –t, –bb) myyntikelpoinen
értékesítő (–k, –t, –je) myyntimies, myyjä
értekezlet (–ek, –et, –e) kokous, neuvottelu, palaveri
értelmében N + –nak/–nek mukaan, mukaisesti; nojalla
értelmes (–ek, –et, –ebb) järkevä; fiksu
értelmez –t (–ek, –et, –ebb) tulkita
értelmiség (–ek, –ett, –z) akateemisesti koulutetut
értelmiségi (–ek, –t, –je) akateemisesti koulutettu
értés (–, –t, –e) ymmärtäminen, ymmärrys
értésére ad –nak/–nek (–ok, –ott, –j) antaa jkn ymmärtää
értesít –t (–ek, –ett, –s) tiedottaa
értesítési cím (–ek, –et, –e) osoite, yhteystiedot
értesítő (–k, –t, –je) tiedotus; /puhek/ koulutodistus
értetlen (–ek, –t, –ebb) ymmärtämätön, tottelematon
érthetetlen (–ek, –t, –ebb) ymmärtämätön, käsittämätön, mahdoton ymmärtää, epäselvä
érthető (–ek, –t, –bb) ymmärrettävä, selvä
érvel –val/–vel (–ek, –t, –j) väitellä, argumentoida, perustella jtak
érvelés (–ek, –t, –e) argumentointi, perustelu
érvényben van (kolmannessa persoonassa: –, volt, legyen) olla voimassa
érvényes (–ek, –et, –ebb) voimassa oleva, käyttökelpoinen, sallittu, pätevä; –ra/–re koskea jkta; päteä jhk/jssak
érvényesít –t (–ek, –ett, –s) leimata (lippu)
érvényesíti a jogait käyttää oikeuksiaan
érvényességi idő (–, –t, ideje) (jnk) voimassaoloaika
érvényesül (–ök, –t, –j) päästä oikeuksiinsa; päästä urallaan eteenpäin
érvényesülés (–, –t, –e) eteenpäin pääseminen urallaan
érzék (–ek, –et, –e) aisti; taju; lahja
érzékel –t (–ek, –t, –j) havaita
érzékelés (–ek, –t, –e) aistiminen, tajuaminen, havaitseminen, havainto
érzékeltet –t (–ek, –et, –e) havainnollistaa
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érzékeltetés (–ek, –t, –e) havainnollistaminen
érzékeny –ra/–re (–ek, –et, –ebb) herkkä
érzékenység –ra/–re (–ek, –et, –e) herkkyys
érzéketlen (–ek, –t, –ebb) tunteeton; kylmä, kyyninen; tunnoton
érzéketlenség (–ek, –et, –e) tunteettomuus; kylmyys, kyynisyys; tunnottomuus
érzéke van –nak/–nek –hoz/–hez/–höz jklla on lahja jhk, jk on hyvä tekemään jtak
érzékletes (–ek, –et, –ebb) havainnollistava, valaiseva
érzékletes példa (–´k, –´t, –´ja) valaiseva esimerkki
érzéktelen ks. érzéketlen
érzelem (érzelmek, érzelmet, érzelme) tunne
érzelgős (–ek, –et, –ebb) imelä (tunne), tunteileva
érzelmes (–ek, –et, –ebb) tunteikas, tunteellinen, tunnerikas, tunnepitoinen, romanttinen
érzelmi egyensúly (–, –t, –a) henkinen tasapaino, tunne-elämän tasapaino
érzés (–ek, –t, –e) tunne, tuntemus, tunto
érzéstelen (–ek, –t, –ebb) tunteeton, tunnoton, puutunut
érzéstelenít (–ek, –ett, –s) puuduttaa
érzéstelenítés (–ek, –t, –e) puuduttaminen
érzéstelenítő (–k, –t, –je) puudutusaine
érző (–ek–k, –t, –bb) tunteva
és ja, sekä
esély –ra/–re (–ek, –t, –e) mahdollisuus, tilaisuus,
esélyegyenlőség (–, –et, –e) yhdenvertaisuus
esélyes (–ek, –t, –ebb) varma, soveltuva, sopiva jatkoon, sellainen, jolla on mahdollisuuksia jhk; (–ek, –t, –e) suosikki, ennakkosuosikki, ehdolle/jatkoon päässyt
esélye van –nak/–nek –ra/–re jklla on mahdollisuus jhk, päästä ehdolle/jatkoon, olla sopiva jatkoon
esélytelen (–ek, –t, –ebb) sellainen, jolla ei ole mahdollisuuksia jhk
esemény (–ek, –t, –e) tapahtuma, tilaisuus
eseményekben gazdag (–ok, –ot, –abb) tapahtumarikas
eseménytelen (–ek, –t, –ebb) hiljainen
eseménytelenül ilman tapahtumia, hiljaisesti
esendő (–k, –t, –bb) erehtyväinen, hairahtuvainen
esernyő (–k, –t, –je) sateenvarjo
eset –val/–vel (kapcsolatban) (–ek, –et, –e) tapaus, selkkaus; (kieliopillinen) sija
esetleg ehkä
esetrag (–ok, –ot, –ja) sijapääte
esetragozás (–ok, –t, –a) sijataivutus
esik (–ek, –ett, ess) pudota, tippua, kaatua; sataa; tapahtua
esik az eső sataa vettä
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esküszik (–öm/–ök, esküdött, esküdj) /puhek/ olla vihillä; –ra/–re vannoa (valaa)
Esküszöm, hogy // hogy nem … Vannon, että // ettei ..
esküvő (–k, –t, –je) häät
eső (–k, –t, –je) sade
esőben sateessa
esőcsatorna (–´k, –´t, –´ja) ränni
esőcsepp (–ek, –et, –je) sadepisara
esőerdő (–k, –t, –je) sademetsä
esőkabát (–ok, –ot, –ja) sadetakki
este (–´k –´t –´je) ilta; illalla
estély (–ek, –t, –e) juhlatilaisuus
estélyi ruha iltapuku
esténként iltaisin
estére illaksi, iltaan mennessä
esti illan, iltaész (eszek, észt, esze) aivot, äly, järki, älli
észak (–, –ot, –) pohjoinen
Északi-sark (–, –ot, –) Pohjoisnapa
Északi-tenger (–, –t, –) Pohjanmeri
észak-kelet koillinen
észak-keleten koillisessa
észak-keletre koilliseen
észak-nyugat luode
észak-nyugaton luoteessa
észak-nyugatra luoteeseen
eszébe jut –nak/–nek (–ok, –ott, jusson) tulla mieleen, muistaa
észben tart –t (–ok, –ott, –s) pitää mielessä, muistaa
eszerint tämän mukaan; näin ollen
e szerint a cikk szerint tämän artikkelin mukaan
eszes (–ek, –et, –ebb) älykäs, fiksu
eszetlen (–ek, –t, –ebb) vähä-älyinen, tyhmä
észhez tér (–ek, –t, –j) tulla tajuihinsa; tulla järkiinsä
eszik –t (–em/–ek, evett, egyen) syödä (etymologia vrt. suomen syö-)
észkombájn (–ok, –t, –ja) /puhek/ älyn jättiläinen
eszköz (–ök, –t, –e) väline, (työ)kalu, vehje; keino, neuvo
eszme (–´k, –´t, –´je) aate, idea, ajatus
eszmefuttatás (–ok, –t, –a) ajatukset, mietiskely
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eszpresszó (–k, –t, –ja) kahvila, espressokahvi
észrevesz –t (–ek, észrevett, vegyél észre) huomata, panna merkille
ésszerű (–ek, –t, –bb) järjellinen, järkevä
észt (–ek, –et, –je) virolainen, viro
esztelen (–ek, –t, –ebb) harkitsematon, holtiton, tyhmä
esztendő (–k, –t, –je) /vanha; valikuitua tyyliä/ vuosi
esztendős (–ek, –t, –) -vuotias, vuotta (vanha)
észtül viroksi, viroa
étel (–ek, –t, –e) ruoka, ateria
e téren tässä asiassa
etet –t –val/–vel (–ek, –ett, etess) syöttää jkta jllak, ruokkia
etetés (–, –t, –e) ruokinta
etetőszék (–ek, –et, –e) syöttötuoli
etikátlan (–ok, –t, –abb) epäeettinen
etikátlanság (–ok, –ot, –a) epäeettisyys
etikus (–ak, –at, –abb) eettinen
étkezés (–ek, –t, –e) ruokailu, ateriointi, syönti
étkezde (–´k, –´t, –´je) ruokala
étkezik (–ek, –ett, –z) ruokailla, aterioida, syödä
étkező (–k, –t, –je) ruokailuhuone; ruokala
étlap (–ok, –ot, –ja) ruokalista
étlen-szomjan syömättä ja juomatta
étterem (éttermek, éttermet, étterme) ravintola
ettől tältä, tästä (ks. ez)
étvágy (–, –at, –a) ruokahalu
eurócent (–ek, –et, –je) sentti
Európa (–, –´t, –´ja) Eurooppa
európai (–ak, –t, –ja) eurooppalainen
Európai Bizottság (–, –ot, –a) Eurooppakomitea
Európa-szerte ympäri Eurooppaa
Európai Unió Euroopan Unioni
év (–ek, –et, –e) vuosi
évad (–ok, –ot, –ja) /teatterissa/ kausi, sesonki; /elokuvasarjan/ tuotantokausi
év alatt vuodessa
évek óta vuosia, monta vuotta (+ perfekti)
évenként vuosittain
évenkénti vuosittainen
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évente vuosittain
évente egyszer kerran vuodessa
evés (–, –t, –e) syöminen, ruokailu, ateriointi
éves (–ek, –et, –) vuotias
evez (–ek, –ett, –z) soudella
evezés (–ek, –t, –e) souto, soutaminen
evező (–k, –t, –je) airot; soutaja, meloja
évfolyam (–ok, –ot, –a) vuosikerta; vuosikurssi
évfolyamtárs (–ak, –at, –a) kurssikaveri
évforduló (–k, –t, –ja) vuosipäivä, vuosijuhla, merkkipäivä
évjárat (–ok, –ot, –a) /viinien/ vuosikerta; /autojen/ vuosimalli
évkezdés (–ek, –t, –e) lukukauden alku
évnyitó (–k, –t, –ja) avajaiset
évtized (–ek, –et, –e) vuosikymmen
évtizedek óta vuosikymmeniä, vuosikymmenten ajan, vuosikymmenien ajan
evőeszköz (–ök, –t, –e) ruokailuväline
evőkanál (–kanalak, –kanalat, –kanala) ruokalusikka, ruokalusikallinen
évről évre vuosi vuodelta
évszak (–ok, –ot, –a) vuodenaika
évszázad (–ok, –ot, –a) vuosisata
evvel (= ezzel) tällä, tämän kanssa
expressz(-) (–ek, –t, –e) erikoispika-, -juna, -bussi/
ez (–ek, –t, –) tämä, se (vrt. suomen että, ell-)
ez alkalommal tällä kertaa
ezek szerint niiden mukaan; näillä näkymin; siispä, niinpä, näin ollen
ezen tällä, tämän päällä
ezen a héten tällä viikolla
ezen a téren tällä aukiolla/torilla; tässä asiassa
ezennel täten
ezer (ezrek, ezre, ezret) tuhat, tonni
Ezer éve nem láttalak. Pitkästä aikaa!
ezerforintos (–ok, –t, –a) tuhannen forintin seteli
Ezerszer megmondtam, hogy... Olen sanonut jo monta kertaa, että...
ezért tämän johdosta, sen takia/tähden, siksi; tästä, siitä
ezideig tähän mennessä
Ez igaz. Se on totta. Totta.
Ez igen! Hienoa! Näin sitä pitää!
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Ez lehetetlen. Tämä on mahdotonta.
Ez már döfi! Siinäpä se! Loistava!
Ez nekem (túl) magas. Tämä on minulle täyttä hepreaa.
Ez nem lehet igaz. Ei voi olla totta.
ezred (–ek, –et, –e) tuhannesosa; rykmentti
ezredes (–ek, –t, –e) eversti
ezredik (–ek, –et, –e) tuhannes
ezrelék (–ek, –et, –e) promille
ezres (–ek, –t, –e) numero tuhat, tonnin seteli, tuhannen forintin seteli
ezt tämän, tätä
eztán tästä lähtien (ks. ezután)
ezt azt sitä sun tätä, niitä näitä
ezt követően tämän jälkeen, sen jälkeen, sitten
Ezt nem teszi zsebre. Hän saa kuulla kunniansa.
ezúton täten
ezután tästä lähtien
ezután is tästedeskin
ezüst (–ök, –öt, –je) hopea
ezüstérem (–érmek, –érmet, –érme) hopeamitali
ezzel tällä, sillä; tämän/sen kanssa
F
fa (–´k, –´t, –´ja) puu (etymologia vrt. suomen puu-)
facsar –t (–ok, –t, –j) puristaa (mehu) (etymologia vrt. suomen puserta-)
faggat –t (–ok, –ott, faggass) udella
fagy 1. (–ok, –ot, –a) pakkanen (etymologia vrt. suomen pala-, palele-)
fagy 2. (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon) jäätyä, pakastaa, olla pakkasen puolella (etymologia vrt. suomen pala-, palele-)
fagyálló (–ak, –t, –bb) pakkasta kestävä; (–k, –t, –ja) pakkasneste
fagyás (–ok, –t, –a) jäätyminen, paleltuminen; paleltuma
fagyásgátló anyag pakkasenestoaine
fagyaszt –t (–ok, –ott, fagyassz) jäädyttää, pakastaa
fagyasztó (–k, –t, –ja) pakastin
fagyi (–k, –t, –ja) jätski
fagyizik (–ok, –ott, –z) /puhek/ syödä jätskiä
fagylalt (–ok, –ot, –ja) jäätelö
fagylaltozik (–ok, –ott, –zz) syödä jäätelöä
fagylalttölcsér (–ok, –ot, –ja) jäätelötötterö
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fagyoskodik (–ok, –ott, –j) palella (pitkään)
fagyott (–ak, –at, –abb) jäätynyt, paleltunut
fahasáb (–ok, –ot, –ja) halko
faj (–ok, –t, –a) rotu
fáj (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) sattua, olla kipeä, tehdä kipeää, särkeä, kolottaa, jomottaa, pakottaa
fáj a dereka –nak/–nek jklla on alaselkä kipeä
fáj a feje –nak/–nek jklla on pää kipeä, jkn päätä särkee
fáj a füle –nak/–nek jklla on korva kipeä, jkn korvaan sattuu
fájás (–ok, –t, –a) kipu, särky, polte
fáj a torka –nak/–nek jklla on kurkku kipeä
fájdalmában felkiált huudahtaa kivusta
fájdalmai vannak –nak/–nek jklla on kipuja
fájdalmas (–ak, –at, –abb) kivulias, kipeä
fájdalmat okoz –nak/–nek aiheuttaa kipua; aiheuttaa murhetta jklle
fájdalom (fájdalmak, fájdalmat, fájdalma) kipu, särky, kolotus, jomotus
fájdalomcsillapító (–k, –t, –ja) särkylääke
fájdalomcsillapítót vesz be ottaa särkylääke
fájdalommentes (–ek, –et, –ebb) kivuton
fájdalomtól megtört szívvel /surunvalittelussa/ surun murtamana
fájó (–k, –t, –bb) kipeä, särkevä, kolottava, jomottava
faj(ta)tiszta (–´k, –´t, –´bb) rotupuhdas, rotuFáj valamid? Mihin sattuu? Tuntuuko kipua? Oletko kipeä?
Fáj valamije? Mihin sattuu? Oletteko Te kipeä? /yksi ihminen/, Onko hän kipeä?
Fáj valamijük? Mihin sattuu? Oletteko Te kipeä? /monta ihmistä/, Ovatko he kipeitä?
fakad (–ok, –t, –j) puhjeta; pulpahtaa; purskahtaa (etymologia vrt. suomen pakku-)
fakaszt –t (–ok, –ott, fakassz) puhkaista
fakó (–k, –t, –bb) haalistunut; kalpea; valju
fakó arc kalpeat kasvot
fakó hangon valjulla äänellä
fakul (–ok, –t, –j) haalistua; kalveta, tulla/muuttua kapea(mma)ksi
fakult (–ak, –at, –abb) haalistunut
fal 1. (–ak, –at, –a) seinä, seinämä (etymologia vrt. suomen pato)
fal 2. (–t) (–ok, –t, –j) ahmia (etymologia vrt. suomen pala)
falánk (–ak, –at, –abb) ahne, ahmatti, syöppö, suursyömäri
falánkság (–ok, –ot, –a) ahneus
falat (–ok, –ot, –ja) suupala
falatozik (–ok, –ott, –z) aterioida, syödä, popsia
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falaz (–ok, –ott, –z) rakentaa seinää, muurata; –nak/–nek /puhek/ suojata, turvata jkn selustaa
falinaptár (–ak, –t, –a) seinäkalenteri
falióra (–´k, –´t, –´ja) seinäkello
falitábla (–´k, –´t, –´ja) ilmoitustaulu
falomb (–ok, –ot, –ja) puun lehdet
fatörzs (–ek, –et, –e) puun runko, /leivos/ (joulu)halko
falu (falvak/faluk, falvat/falut, falva/faluja) kylä, maaseutu
falubeli (–ek, –t, –je) kylän asukkaat
falusi (–ak, –t, –bb) kylän, kylä-; (–ak, –t, –) kyläläinen
falusi turizmus maaseututurismi
fánk (–ok, –ot, –ja) munkki
fapados járat halpalentovuoro
fapados légitársaság halpalentoyhtiö
far (–ok, –t, –a) perä, takapuoli (etymologia vrt. suomen perä)
fárad (–ok, –t, –j) väsyä, väsähtää, nähdä vaivaa
Fáradj be! Peremmälle! Käy peremmälle!
Fáradjanak be! Käykää peremmälle! /teitittely, monikko/
Fáradjatok be! Peremmälle! Käykää peremmälle! /sinuttelu/
Fáradjon a(z) ... –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz! Olkaa hyvä, siirtykää jhk/jkn luo!
Fáradjon be! Käykää peremmälle! /teitittely/
fáradozik (–ért // –n/–on/–en/–ön) (–om/–ok, –ott, –z) nähdä vaivaa (jnk eteen)
fáradozás (–, –t, –a) vaivannäkö
fáradság (–ok, –ot, –a) vaivannäkö
fáradt (–ak, –at, –abb) väsynyt
fáradtság (–ok, –ot, –a) väsymys
farag –t (–ok, –ott, –j) veistää (puuta); teroittaa
faragó (–k, –t, –) (puuta) veistävä; teroittava; (–k, –t, –ja) puunveistäjä, teroitin
faragott (–ból/–ből) (–ak, –at, –) (puusta) veistetty
farka sen häntä (ks. farok)
farkas (–ok, –t, –a) susi
farkasfalka (–´k, –´t, –´ja) susilauma
farkasordító hideg (–, –et, –e) jäätävän kylmä, erittäin kylmä
farkasvakság (–, –ot, –a) hämäräsokeus
farmer (–ek, –t, –je) maatilallinen; farkut
farok (farkak, farkat, farka) häntä, pyrstö (etymologia vrt. suomen perä, johdos)
farol (–ok, –t, –j) /puhek/ peruuttaa
farsang (–ok, –ot, –ja) laskiainen
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farsangi fánk (–ok, –ot, –ja) laskiaispulla
fátyol (–ok, –t, –ja) huntu
fátyolos (–ak, –at, –abb) huntu-, hunnun-, huntupäinen; samea (ääni)
fátyolos hangon samealla äänellä
fazék (fazekak, fazekat, fazeka) pata, kattila (etymologia vrt. suomen pata)
fázik (–om/–ok, –ott, –z) palella, jklla on kylmä, olla kylmissään
fázis (–ok, –t, –a) vaihe
fazon (–ok, –t, –ja) malli
fázós (–ak, –at, –abb) helposti paleleva
február (–ok, –t, –ja) helmikuu
fecseg (–ek, –ett, –j) lörpötellä, lörpöttää
fecske (–´k, –´t, –´je) pääsky(nen)
fecskefészek (–fészkek, –fészket, –fészke) pääskysenpesä
fecskendez –t (–ek, –ett, –z) ruiskuttaa
fecskendő (–k, –t, –je) ruiske
fed –t (–ek, –ett, –j) peittää, kattaa
fedél (fedelek, fedelet, fedele) katto, kansi
fedélzet (–ek, –et, –e) (laivan)kansi
fedetlen (–ek, –t, –ebb) peittämätön, paljas
fedetlen fővel paljain päin
fedett (–ek, –et, –ebb) peitetty, katettu
fedett helyen katon alla
fedez –t (–ek, –ett, –z) kattaa, kustantaa
fedezi a költségeket kattaa kustannukset; kustantaa menot
fedő (–k, –t, –) peittävä, peite-; (–k, –t, –je) (astian) kansi
fedőnév (–nevek, –nevet, –neve) peitenimi
fegyver (–ek, –t, –e) ase
fegyverletétel (–, –t, –e) antautuminen
fegyverszünet (–ek, –et, –e) aselepo, tulitauko
fegyvertelen (–ek, –t, –ebb) aseeton
fehér (–ek, et, –ebb) valkoinen, valkea
fehéredik (–ek, –ett, –j) muuttua valkoiseksi, harmaantua /hiukset/
fehérhajú (–ek, –t, –ebb) harmaahiuksinen, harmaantunut
fehérít –t (–ek, –ett, –s) valkaista
fehérítés (–, –t, –e) valkaiseminen, valkaisu
fehérítő (–k, –t, –bb) valkaiseva; (–k, –t, –je) valkaisuaine
fehérnemű (–k, –t, –je) alusvaatteet
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fehérrépa (–´k, –´t, –´ja) persiljanjuuri
fej 1. (–ek, –et, –e) pää; kappale; aivot, mieli (etymologia vrt. suomen pää)
fej 2. –t (–ek, –t, –j) lypsää
fejbe vág –t löydä jkta päähän; hämmentää jkta
fejébe száll –nak/–nek nousta jkn päähän
fejenként henkeä kohti
fejét veszi/véteti –nak/–nek (saduissa) teloittaa jk/antaa teloituskäsky
fejezetcím (–ek, –et, –e) kappaleen otsikko
fejfájás (–, –t, –a) pääkipu, päänsärky
fejfájása van –nak/–nek jklla on pää kipeä (fejfájásom van, fejfájásod van, fejfájása van, fejfájásunk van, fejfájásotok van, fejfájásuk van)
fejfedő (–k, –t, –je) /puhek/ päähine
fejhallgató (–k, –t, –ja) kuuloke
fejjel megy a falnak mennä päin seinää
fejleszt –t (–ek, –ett, fejlessz) kehittää
fejlesztés (–ek, –t, –e) kehittäminen, kehitystyö
fejlődés (–ek, –t, –e) kehitys, kehittyminen
fejlődik (–öm–ök, –ött, –j) kehittyä
fejrevaló (–k, –t, –ja) päähine
fejünkbe töltődik painua mieleen (ilman oppimista) ((fejembe, fejedbe, fejébe, fejünkbe, fejetekbe, fejükbe töltődik))
fék (–ek, –et, –je) jarru
fekete 1. (–´k, –´t, –´bb) musta
fekete 2. (–´k, –´t, –´je) musta kahvi
fékez (–ek, –ett, –z) jarruttaa; hillittää
fékezés nélkül jarruttamatta, ilman jarrutusta
fékezhetetlen (–ek, –t, –ebb) hillitsemätön, raju
fekszik (–em/–ek, feküdt, feküdj) maata, olla makuuasennossa, levätä; (kolmannessa persoonassa: –e, feküdt, feküdjön) sijaita
féktávolság (–, –ot, –a) jarrutusmatka, pysähtymismatka
féktelen (–ek, –t, –ebb) jarruton; hillitön, raju
féktelenül hillittömästi, rajusti
fekvés (–, –t, –e) makaaminen, makuulla oleminen; sijainti
fekvőbeteg (–, –t, –e) vuodepotilas
fekvőrendőr (–ök, –t, –e) hidaste(töyssy)
fel 1. (–ek, –et, –e) (maidon) kuori, kermaviili, smetana
fel 2. ylös(päin) (ks. myös föl)
fel- 3. /prefiksi/ (ks. myös föl-)
fél 1. (felek, felet, fele) puoli, puolisko; osapuoli (etymologia vrt. suomen suupieli, pielos, pielus)
fél 2. (–ek, –t, –j) pelätä, olla peloissaan; –tól/–től pelätä jtak (etymologia vrt. suomen pelkää-)
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felad –t (–ok, –ott, –j fel) ojentaa ylös(päin), lähettää (postitse), antaa kotitehtävä; luovuttaa
feladat (–ok, –ot, –a) tehtävä
feladatot végez tehdä tehtävä
feladja a harcot luovuttaa taistelu
feladja a leckét antaa kotitehtävä(t)
feladja a levelet a postán lähettää kirje postissa/postitse
feladja magát (a rendőrségen) antautua (poliisille)
felakaszt –t (–ok, –ott, akassz fel) ripustaa, laittaa roikkumaan, laittaa naulakkoon; hirttää
feláldoz –t (–ok, –ott, –z fel) uhrata
feláll (–ok, –t, –j fel) nousta, nousta seisomaan jhk
felállít –t (–ok, –ott, –s fel) nostaa, pystyttää, laittaa jhk
félbehagy –t (–ok, –ott, –j félbe) keskeyttää; jättää keskeneräiseksi
félbemarad (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –t –jon félbe) keskeytyä, jäädä tekemättä, jäädä keskeneräiseksi
félbeszakad (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –t –jon félbe) keskeytyä
félbeszakít –t (–ok, –ott, –s félbe) keskeyttää, katkaista; mennä katkolle
felbosszant –t (–ok, –ott, –s fel) suututtaa jkta
felcsap (–ok, –ott, –j föl) –t paiskia ylös; –nak/–nek ryhtyä jksik
feldagad (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon fel) turvota
feldarabol –t (–ok, –t, –j fel) viipaloida, paloitella
feldíszít –t (–ek, –ett, –s fel) koristaa, koristella
feldob –t (–ok, –ott, –j fel) heittää ylös; nostaa mielialaa; tuunata
fele puolet
felé jhk päin, jhk suuntaan, kohti jtak; jssak päin, jssak suunnassa; jnk paikkeilla, tienoilla, maissa
–féle (–´k, –´t, –´bb) –tyyppinen, jhk kuuluva
felébred (–ek, –t, –j fel) herätä
felébreszt –t (–ek, –ett, ébressz fel) herättää
felébreszti a kíváncsiságát (–nak/–nek) herättää jkn uteliaisuus, herättää uteliaisuutta
feledékeny (–ek, –t, –ebb) unohteleva, hajamielinen
feledékenység (–, –et, –e) unohteleminen, hajamielisyys, muistamattomuus
feledés (–, –t, –e) unohdus
félédes (–ek, –et, –) puolimakea
felejt –t –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél (–ek, –ett, –s) unohtaa jk jhk
felejthetetlen (–ek, –t, –ebb) unohtumaton
felek (monikossa: –, –et, –) osapuolet
felel (–ek, –t, –j) –t vastata jtak; –ért vastata jstak
feléled (–ek, –t, –j fel) virkkua, tulla tajuihinsa, elpyä
félelem (félelmek, félelmet, félelme) pelko
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felelés (–ek, –t, –e) vastaaminen; kuulustelu (koulussa)
feléleszt –t (–ek, –ett, élessz fel) elvyttää
félelmek pelot (ks. félelem)
felelős –ért (–ek, –et, –ebb) vastuullinen, olla vastuussa jstak; (–ek, –et, –e) vastuuhenkilö, vastaava, yhteyshenkilö
felelősség –ért (–ek, –et, –e) vastuu
felelősségbiztosítás (–ok, –t, –a) vastuuvakuutus
felelősségérzet (–, –et, –e) vastuuntunto, vastuuntunne
felelősséggel tartozik –nak/–nek –ért olla vastuussa jstak, vastata jstak
felelősségrevonás (–ok, –t, –a) vastuuseen asettaminen
felelősségteljes (–ek, –et, –ebb) vastuuntuntoinen, vastuullinen
felelősségvállalás (–, –t, –a) vastuun kantaminen, vastuunkanto
felelőtlen (–ek, –t, –ebb) vastuuton
felelőtlenség (–ek, –et, –e) vastuuttomuus
feleltet –t (–ek, –ett, feleltess) kuulustella (koulussa)
feleltetés (–ek, –t, –e) kuulustelu (koulussa)
felemel –t (–ek, –t, –j fel) nostaa ylös, nostaa, korottaa
felemelkedik (–ek, –t, –j fel) nousta
felemelkedés (–ek, –t, –e) nousu, nouseminen
felemlít –t (–ek, –ett, –s föl) mainita
félénk (–ek, –et, –ebb) pelokas, ujo
felenged (–ek, –ett, –j fel) sulaa; rentoutua; –t päästää ylös, antaa nousta; –t –val/–vel lisätä jtak jhk
felenged a jég /kuv/ jää sulaa; leppyä
felengedi a kuplungot nostaa kytkin
felépül (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön fel) nousta pystyyn (rakennus); (–ök, –t, –j) –ból/–ből toipua jstak
felépült a ház talo on rakennettu, talo on valmis
felépült a betegségből hän on toipunut sairaudesta
felér –t (–ek, –t, –j föl) ylettyä jhk
felerősödik (–ök, –ött, –j fel) voimistua, vahvistua
feleség (–ek, –et, –e) puoliso, vaimo, rouva
feleségül megy –hoz/–hez/–höz (–ek, ment, menj) mennä naimisiin jkn kanssa
feleségül vesz –t (–ek, vett, végy/vegyél) mennä naimisiin jkn kanssa
felesleg (–ek, –et, –e) ylijäämä (ks. myös fölösleg)
felesleges (–ek, –et, –ebb) ylimääräinen; turha, aiheeton, hyödytön, tarpeeton, tyhjänpäiväinen (ks. myös fölösleges)
feleslegesen turhaan, aiheettomasti, tarpeettomasti, ilman hyötyä (ks. myös fölöslegesen)
felett yläpuolella; jälkeen (ks. myös fölött)
fél év puoli vuotta
félév (–ek, –et, –e) lukukausi
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felfakad (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön fel) puhjeta
felfed –t (–ek, –ett, –j fel) paljastaa
felfedez –t (–ek, –ett, –z fel) löytää, huomata, selvittää
felfedező (–k, –t, –je) keksijä, löytäjä
felfelé ylöspäin
felfigyel –ra/–re (–ek, –t, –j fel) kiinnittää huomiota jhk
felfog –t (–ok, –ott, –j fel) tajuta, ymmärtää, käsittää, oivaltaa
felfogad –t –ra/–re (–ok, –ott, –j fel) pestata jku jhk, palkata jk jhk
felfogás (–ok, –t, –a) näkemys; käsittäminen, käsitys; oppimiskyky, taju
felfoghatatlan (–ok, –t, –abb) vaikeasti käsitettävä; käsittämätön, ennenkuulumaton
felfordul (–ok, –t, –j fel) kääntyä ylösalaisin; /puhek, alatyyliä/ kuolla kupsahtaa
felfordulás (–, –t, –a) epäjärjestys, sotku, hässäkkä, sekasorto
felforrósít –t (–ok, –ott, –s fel) kuumentaa
felforrósodik/felforrósul a hangulat tunnelma kuumenee
felfutóban van olla nousussa
felhasznál –t (–ok, –t, –j fel) käyttää jtak
felhasználó (–k, –t, –ja) käyttäjä
felhasználói név käyttäjätunnus
felhatalmaz –t –ra/–re (–ok, –ott, –z fel) valtuuttaa jkta jllek
felhatalmazás (–ok, –t, –a) valtuuttaminen, valtuutus, oikeutus, oikeus
felhív –t (–ok, –ott, –j fel) soittaa jklle, kehottaa jk; kysyä /koulussa/
félhold (–ak, –at, –ja) puolikuu
félholt (–ak, –at, –) puolikuollut
félholtra dolgozza magát työskennellä liikaa, uuvuttaa itsensä työnteolla
felhoz –t (–ok, –ott, –z fel) tuoda ylös; mainita, tuoda esiin; vedota jhk; nostaa jnk tasoa
felhozatal (–, –t, –a) tarjonta
felhő (–k, –t, –je) pilvi
felhős idő pilvinen sää
felhőkarcoló (–k, –t, –ja) pilvenpiirtäjä
felhőszakadás (–ok, –t, –a) kaatosade
felhőtlen (–ek, –t, –ebb) pilvetön; huoleton
felhőtlen mosollyal az arcán hymyillen huolettomasti
felhúz –t (–ok, –t, –a) vetää ylös; pukea päälle, laittaa jalkaan; virittää, vääntää; suututtaa
felhúzza magát –ért/N + miatt suuttua jstak, olla vihainen jnk takia; vetää herne nenään
felidegesít –t (–ok, –ott, –s fel) hermostuttaa jkta, suututtaa jkta
felidegesíti magát –ért/ N + miatt hermostua, suuttua jstak
félidő (–k, –t, –ideje) puoliaika
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felír –t (–ok, –t, –j fel) kirjoittaa ylös/muistiin; määrätä (lääke)
felirat (–ok, –ot, –a) kirjoitus, kyltti
feliratú (–ak, –t, –) sellainen, jossa on kirjoitus/kyltti, -etiketillä varustettu
felismer –t (–ek, –t, –j fel) tunnistaa; oivaltaa
felismerés (–ek, –t, –e) tunnistaminen; oivaltaminen, oivallus
felismerhetetlen (–ek, –t, –ebb) tunnistamaton
felizgatja magát hermostua, kiihtyä
feljebb ylemmäksi; ylempänä
feljebbvaló (–k, –t, –ja) esimies
feljön (–jövök, –jött, gyere fel/jöjj fel) tulla ylös; nousta ylös, kehittyä
feljut (–ok, –ott, juss fel) päästä jhk (ylös), kivuta jhk
felkapja a vizet /puhek/ suuttua, vetää herne/herneet nenään
felkel (–ek, –t, –j fel) nousta (ylös); nousta kapinaan
fel kell kötni a gatyát /tuttavallinen/ täytyy valmistautua kunnolla
felkelt –t (–ek, –ett, –s fel) herättää
felkelti a kíváncsiságát –nak/–nek herättää jkn uteliaisuus, herättää uteliaisuutta
felkér –t –ra/–re (–ek, –t, –j föl) pyytää jkta tekemään jtak
felkészít –t –ra/–re (–ek, –ett, –s fel) valmentaa jkta jhk
felkiált (–ok, –ott, –s fel) huudahtaa
fél lába/lábbal már a koporsóban van olla toinen jalka haudassa
fellázad N + ellen (–ok, –t, –j fel) kapinoida jtak vastaan
felleg (–ek, –et, –e) /ylätyyliä/ pilvi (etymologia vrt. suomen pilvi, pilve-)
fellegekben jár elää haavemaailmassa
fellelkesedik –ért // N + iránt (–tól/–től) (–ek, –ett, –j fel) innostua tekemään jtak (jstak)
fellendül (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön fel) nousta, elpyä
felmászik –ra/–re (–om/–ok, –ott, mássz fel) kiivetä ylös jhk
felmegy –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz mennä jhk (ylös), nousta
felmegy a láza –nak/–nek jon kuume nousee
felmelegedés (–, –t, –e) lämpeneminen
felmelegedik (–ek, –ett, –j fel) lämmetä (ks. myös felmelegszik)
felmelegszik (–em/–ek, felmelegedett, melegedj fel) lämmetä (ks. myös felmelegedik)
felmér –t (–ek, –t, –j fel) mitata, arvioida
felmérés (–ek, –t, –e) gallup, kysely, mielipidemittaus, mielipidetutkimus
felmérgesít –t (–ek, –ett, –s fel) suututtaa jkta
felméri a helyzetet arvioida tilanne, tehdä tilannearvio
felmérő (–k, –t, –je) (taso)koe
felmérőt ír kirjoittaa (taso)koe
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felmerül (–ök, –t, –j fel) nousta ylös (vedestä), nousta pintaan; tulla esille; ilmetä
felmerül a kérdés herää kysymys
felmerülő (–k, –t, –) esiin nousevat, esiintyvä
felmerülő problémák mahdolliset ongelmat
felmond (–ok, –ott, –j fel) irtisanoutua; –nak/–nek irtisanoa joku
felmos (–t) (–ok, –ott, –s fel) pestä lattia, siivota; /puhek/ elvyttää
felnéz (–ek, –ett, –z fel) katsoa ylös, nostaa pää; –ra/–re katsoa jkta ylös, kunnioittaa jkta
felnő (–növök, –nőtt, –j fel) kasvaa aikuiseksi
felnőtt (–ek, –et, –ebb) aikuiseksi kasvanut; (–ek, –et, –je) aikuinen
felnőttkorban aikuisiällä (–koromban, –korodban, –korában, –korunkban, –korotokban, –korukban)
felnőttoktatás (–, –t, –a) aikuiskoulutus
felnyög (–ök, –ött, –j fel) ähkäistä
felolvas –t (–ok, –ott, –s fel) lukea jk ääneen
fél óra alatt puolessa tunnissa
felől jstak päin, jstak suunnasta
felőlem minusta päin; minun puolestani (felőlem, felőled, felőle, felőlünk, felőletek, felőlük)
Felőlem azt csinál, amit akar. Minun puolestani hän saa tehdä, mitä huvittaa.
felöltő (–k, –t, –je) päällystakki
felöltözik (–öm/–ök, –ött, öltözz fel) pukeutua, pukea päälle
felöltöztet –t (–ek, –ett, öltöztess fel) pukea
felpaprikázza magát suuttua, olla vihainen
felporszívóz (–t) (–ok, –ott, –s fel) imuroida (lattia)
felpróbál –t (–ok, –t, –j fel) sovittaa (pukua)
felráz –t (–ok, –ott, –z fel) ravistella
felrázandó (–k, –t, –) ravisteltava
félre 1. sivuun, sivulle, syrjään
félre- 2. /prefiksi/
félreért –t (–ek, –ett, –s félre) ymmärtää väärin
félreértés (–ek, –t, –e) väärinymmärrys
félreeső (–k, –t, –bb) syrjäinen
félremagyaráz –t (–ok, –ott, –z félre) selittää/ymmärtää väärin
Félre ne érts! Älä käsitä minua väärin!
Félre ne értsen! Älkää käsittäkö minua väärin! /teitittely, yksikkö/
félresikerül (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön félre) epäonnistua, mennä pieleen
félretesz –t –ból/–ből (–ek, –tett, tégy/tegyél félre) laittaa sivuun/syrjään; säästää
félreugrik N + elől (–om/–ok, –ott, ugorj félre) hypätä pois jkn tieltä, väistyä hyppäämällä
félrevonul (–ok, –t, –j félre) vetäytyä syrjään
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felruház –t (–ok, –ott, –z fel) vaatettaa, kustantaa jklle vaatekerta; varustaa jllak
Felség! Majesteetti!
felséges (–ek, –et, –ebb) majesteetillinen, ylevä, loistava, herkullinen
Felséges Uram!/Felséged! Teidän Majesteettinne!
fel sem veszi ei olla moksiskaan, jk ei ota jtak itseensä
felsóhajt (–ok, –ott, –s fel) huokaista, helpottua
felsorol –t (–ok, –t, –j fel) luetella
felső(-) (–k, –t, –bb) ylin, ylempi; (–k, –t, –je) (vaatteen) yläosa (ks. myös fölső)
felsőfokú (–k, –t, –bb) korkeimman/ylimmän asteen/tason
felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik jklla on korkeimman tason kielikoe
felsőfokú szakképzés (–ek, –t, –e) ammattikorkeakoulukoulutus,
felsőfokú tanulmányokat végez suorittaa korkeakoulu-/yliopisto-opintoja
felsőfokú végzettséggel rendelkezik jklla on korkeakoulututkinto
felsőoktatás (–ok, –t, –a) korkeakoulukoulutus
felsőoktatási törvény (–ek, –t, –e) korkeakoululaki
felsöpör (–t) (–söprök, –t, –j fel) lakaista
felsős (–ök, –t, –e) yläastelainen, yläasteen oppilas
felsőtagozat (–ok, –ot, –a) yläaste
felsőtagozatos (–ok, –t, –a) yläastelainen, yläasteen oppilas
felszabadít –t (–ok, –ott, –s fel) vapauttaa
felszabadítás (–ok, –t, –a) vapauttaminen
felszabadul (–ok, –t, j) vapautuminen
felszabadulás (–ok, –t, –a) vapautuminen
felszakad (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon fel) aueta, haljeta, revetä, avautua, rikkoutua
felszakadozik a felhőzet pilvipeite rakoilee
felszalad (–ok, –t, –j fel) –ra/–re // –ba/–be // –hoz/–hez/–höz juosta ylös; –hoz/–hez/–höz käväistä jkn luona (joka asuu ylemmässä kerroksessa), poiketa jkn luo
felszáll (–ok, –t, –j fel) nousta (ilmaan); –ra/–re nousta jhk (kulkuvälineeseen)
felszáll a buszra nousta bussiin
félszáraz (–ak, –at, –) puolimakea (viinistä)
félszeg (–ek, –et, –ebb) ujo
félszegen ujosti
felszerelés (–ek, –t, –e) varustus, varuste
félsziget (–ek, –et, –e) niemi(maa)
felszínre tör pulpahtaa esiin
felszívódik (–ok, –ott, –j fel) imeytyä; kadota, häipyä
felszólít –t (–ok, –ott, szólíts fel) käskeä, kehottaa; (opettaja koulussa) kysyä, kuulustella
felszólítás (–ok, –t, –a) käsky, kehotus, kysyminen, kuulustelu
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felszólító mód imperatiivi
felszólító módú imperatiivimuotoinen
félt –t (–tól/–től) (–ek, –ett, –s) pelätä jkn puolesta
feltalál –t (–ok, –t, –j fel) keksiä
feltámad (–ok, –t, –j fel) /Raamattu/ nousta ylös; (tuuli) yltyä
feltámadás (–, –t, –a) ylösnousemus
feltámad a szél (szelek, szelet, szele) tuuli yltyy
feltár –t (–ok, –t, –j fel) avata; /arkeologia/ löytää; paljastaa
felteker –ra/–re // –ba/–be // –hoz/–hez/–höz (–ek, –t, –j föl) polkea jhk ylös
feltesz egy kérdést kysyä jtak, esittää kysymys
feltesz egy lemezt soittaa levy
feltétel (–ek, –t, –e) ehto, edellytys
feltételes mód konditionaali
feltételes módban álló konditonaalimuotoinen
feltételez –t (–ek, –ett, –z fel) edellyttää; olettaa
feltételezett (–ek, –et, –) edellytetty; oletettu
feltételhez köt –t edellyttää jtak
feltétlenül välttämättä, ehdottomasti
föltéve edellyttäen, olettaen
feltornáz –t (–ok, –ott, –z fel) /puhek/ korottaa jtak
feltölt –t (–ök, –ött, –s fel) täyttää; ladata
feltör (–ök, –t, –j fel) pulpahtaa esiin; –t murtaa, hakkeroida
feltűnés (–ek, –t, –e) ilmestyminen; huomion herättäminen
feltűnést kelt (–ek, –ett, –s) herättää huomiota
feltűnik (–ök, –t, –j fel) ilmestyä; herättää huomiota
feltüntet –t (–ek, –ett, tüntess fel) merkitä
felugrik (–ugrom/ugrok, –ugrott, ugorj fel) pompahtaa pystyyn; piipahtaa, poiketa (jhk kerrostalossa tms. korkealla olevassa paikassa)
felújít –t (–ok, –ott, –s fel) uudistaa, remontoida, kunnostus
felújítás (–ok, –t, –a) remontti, kunnostus, uudistus
felül 1. ylhäällä; jnk/jkn yläpuolelta; N + –n/–on/–en/–ön lisäksi (ks. myös fölül)
felül 2. –ra/–re (–ök, –t, –j fel) nousta istumaan jhk; nousta (kulkuvälineeseen)
felület (–ek, –et, –e) pinta
felületes (–ek, –et, –ebb) pinnallinen, ylimalkainen
felületesen pinnallisesti, ylimalkaisesti
felüljáró (–k, –t, –ja) ylikulkusilta
felvág (–ok, –ott, –j fel) –t avata, leikata viipaleiksi, halkoa; –ra/–re kerskailla
felvágott (–ak, –at, –) leikattu, halottu; (–ak, –at, –ja) leikele
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felvált –t (–ok, –ott, –s fel) vaihtaa rahaa; sijaistaa, tulla jkn/jnk sijalle, vuorotella
felváltva vuorotellen
fel van készülve –ra/–re olla varautunut jhk, olla hyvin valmistautunut jhk
felvesz –t (–ek, –vett, vegyél fel) nostaa; pukea päälle; nauhoittaa; (az egyetemre) hyväksyä (yliopistoon); ottaa työhön; ottaa kyytiin; ottaa lainaa; /puhek/ ottaa itseensä
felveszi a versenyt –val/–vel kilpailla jllak, haastaa jtak
felvesznek –t –ra/–re // –ba/–ba jku pääsee jhk
felvesznek az egyetemre –t päästä yliopistoon
felvétel (–ek, –t, –e) nostaminen, hyväksyminen; työhönotto; sisäänotto; nauhoitus, filmi
felvételi (–k, –t, –je) /puhek/ pääsykoe
felvételi eljárás (–ok, –t, –a) pääsykoe; työhaastattelu
felvételi vizsga (–´k, –´t, –´ja) pääsykoe
felvevő (–k, –t, –) nostava, nauhoittava; (–k, –t, –je) nauhuri
felvezet –t (–ek, –ett, vezess föl) saattaa ylös; alustaa
felvilágosít –t (–ok, –ott, –s fel) valistaa; opastaa, neuvoa
felvilágosítás (–ok, –t, –a) valistaminen, valistus; opastaminen, opastus, neuvominen, neuvonta
felvilágosult (–ak, –at, –abb) valistunut
felvisz –t –ra/–re // –ba/–ba (–ek, –vitt, vigyél fel) viedä/kantaa ylös, kuljettaa, kyydittää
felvonja a zászlót nosta lippu tankoon
felvonó (–ok, –t, –ja) hissi, hiihtohissi
felvonul (–ok, –t, –j fel) marssia
felvonulás (–ok, –t, –ja) marssi
felvonuló (–k, –t, –ja) marssija
felvonultat –t (–ok, –ott, vonultass fel) marssittaa, kuljettaa marssin aikana; luetella, esitellä
felzúg (–ok, –ott, –j fel) alkaa vonkua
fém (–ek, –et, –je) metalli
fémes hatású (–ak, –t, –bb) metallinväriseltä näyttävä
fen –t (–ek, –t, –j) teroittaa
fenék (fenekek, feneket, feneke) takapuoli, pohja
feneketlen (–ek, –t, –) pohjaton
fenékig pohjaan asti
Fenékig! Pohjanmaan kautta!
fenékig üríti a poharat juoda Pohjanmaan kautta
feni a fogát –ra/–re himoita jtak
fenn ylhäällä (ks. myös fent, fönn, fönt)
fennmarad (–ok, –t, –j fenn) säilyä
fennmaradás (–ok, –t, –a) säilyminen
fennmaradó (–k, –t, –ja) jäljellä jäävä, loput
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fennsőbbség (–ek, –et, –e) ylemmyys, paremmuus
fenntart –t (–ok, –ott, –s fenn) ylläpitää
fenntartás (–, –t, –a) ylläpito; varaus, ehto
fenntartása van –val/–vel kapcsolatban jklla on ehto jkn suhteen, jkta askarruttaa jk jssak asiassa
fent ylhäällä (ks. myös fenn)
fent említett (–ek, –et, –) yllä mainittu
fenti (–ek, –t, –je) yllä oleva, yllä mainittu
fent van olla ylhäällä, olla hereillä, olla jalkeilla
fény (–ek, –t, –e) valo, kiilto, loiste
fenyeget –t (–val/–vel) (–ek, –ett, fenyegess) uhata, uhkailla
fenyegetés (–ek, –t, –e) uhka, uhkailu
fenyegetett (–ek, –et, –ebb) uhattu
fenyegető (–ek, –t, –bb) uhkaava, uhkaileva
fényes (–ek, –et, –ebb) kiiltävä, kirkas, loistava, valoisa
fénykép (–ek, –et, –e) valokuva
fényképész (–ek, –t, –e) valokuvaaja
fényképez –t (–ek, –ett, –z) valokuvata, ottaa valokuva
fénylik (yl. kolmannessa persoonassa –, –ett, –) paistaa, loistaa, säteillä, hohtaa, kiiltää, kimmeltää, hohtaa
fénylő (–k, –t, –bb) säteilevä, loistava, kirkas, kiiltävä, kimmeltävä, hohtava
fénymásol (–ok, –t, –j) otta (valo)kopio, monistaa
fénymásolás (–ok, –t, –a) kopiointi, monistus
fénymásolat (–ok, –ot, –a) kopio, moniste
fénymásolatokat kioszt jakaa monisteet
fénymásoló (–k, –t, –ja) kopiokone
fenyőfa (–´k, –´t, –´ja) mänty, kuusi
fénytelen (–ek, –t, –ebb) valoton, kiilloton, himmeä, matta
fényvisszaverő (–k, –t, –) haijastava; (–k, –t, –je) heijastin
fér –ba/–be // –ra/–re (–ek, –t, –j) mahtua jhk
ferde (–´k, –´t, –´bb) vino, kalteva, kiero; vinoutunut
féreg (férgek, férget, férge) mato, toukka, liero, hyönteinen, syöpäläinen
férfi (–ak, –t, –ja) mies (etymologia vrt. suomen poika)
férfias (–ak, –at, –abb) miehekäs
férfiruha (–´k, –´t, –´ja) miesten vaate
férfiruha osztály miesten vaatetusosasto
férges (–ek, –et, –e) madonsyömä
fergeteges (–ek, –et, –ebb) myrskyisä, vauhdikas, erittäin nopea ja onnistunut
férj (–ek, –et, –e) (avio)mies, puoliso (etymologia vrt. suomen poika, yrkä)
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férjezett (–ek, –et, –) /virall/ naimisissa oleva (nainen)
férjhez ad –t –hoz/–hez/–höz naittaa jk
férjhez megy –hoz/–hez/–höz (nainen) menee naimisiin
férjnél van (nainen) olla naimisissa
férőhely (–ek, –et, –e) paikka, istumapaikka, nukkumapaikka
fertőtlenít –t (–val/–vel) (–ek, –ett, fertőtleníts) desinfioida
fertőtlenítőszer (–ek, –t, –e) desinfiointiaine
fertőz –t (–val/–vel) (–ök, –ött, –z) saastuttaa, tartuttaa
fertőzés (–ek, –t, –e) infektio, tartunta
fertőző betegség kulkutauti, tartuntatauti, infektio
fest (–ek, –ett, fess) maalata, värittää, värjätä, meikata
festék (–ek, –et, –e) maali, väriaine
festés (–ek, –t, –e) maalaaminen, maalaus, värjääminen, värjäys
festet –t –val/–vel (–ek, –ett, festess) värjäyttää jk jllak
festi magát meikata (festem magam, fested magad, festi magát, festjük magunkat, festitek magatokat, festik magukat)
festmény (–ek, –t, –e) maalaus, taulu
festő (–k, –t, –je) maalari
festőművész (–ek, –t, –e) taidemaalari
fésű (–k, –t, –je) kampa
fésül –t (–ök, –t, –j) kammata jkn hiuksia
fésülködik (–öm–ök, –ött, –j) kammata hiuksiaan
fészek (fészkek, fészket, fészke) pesä; tyyssija (etymologia vrt. suomen pesä)
fészel (–ek, –t, –j) käyttää Facebookia, facettaa
fészelő (–k, –t, –je) facebookkaaja, facettaja
feszélyez –t (–ek, –ett, –z) häiritä, kiusata, nolostuttaa
feszeng (–ek, –ett, –j) tuntea olonsa epämukavaksi
fészer (–ek, –t, –e) liiteri
feszes (–ek, –et, –ebb) tiukka, jäykkä
feszít –t (–ek, –ett, –s) jännittää jk (esine)
fészkel (–ek, –t, –j) pesiä, olla, istua, sijaita
fészkelődik (–ök, –ött, –j) istua levottomasti
fészket rak rakentaa pesä; (nuori pari) muuttaa omilleen/yhteen
fesztelen (–ek, –t, –ebb) estoton
feszült (–ek, –et, –ebb) jännittynyt, hermostunut
feszültség (–ek, –et, –e) jännitys, hermostuneisuus; jännite
Fiam! Poikani!; /vanha puhuttelumuoto avioparien kesken/
fia született –nak/–nek jku on saanut pojan
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fiatal (–ok, –t, –abb) nuori
fiatalember (–ek, –t, –e) nuori mies
Fiatalember! Nuori mies!
fiatal korában nuorena (fiatal koromban, korodban, korában, korunkban, korotokban, korukban)
fiatalos (–ak, –at, –abb) nuorekas
fiatalság (–, –ot, –a) nuoruus; nuoriso
ficam (–ok, –ot, –ja) nyrjähdys, revähdys
fifika (–´k, –´t, –´ja) /puhek/ kekseliäisyys; konsti
figyel –t; –ra/–re (–ek, –t, –j) kuunnella, olla tarkkana, seurata; tarkkailla; keskittyä; varoa
figyelembe vesz –t ottaa huomioon
Figyelem, figyelem! Huomio, huomio!
figyelemre méltó huomion arvoinen
Figyelj! Kuule!/Katso!/Kuuntele!
Figyelj csak! Kuulepa!/Katsopa!/Kuuntelepa!
Figyeljetek! Kuulkaa!/Katsokaa!/Kuunnelkaa!
figyelmen kívül hagy –t jättää huomiotta
figyelmes (–ek, –et, –ebb) huomaavainen
figyelmet fordít –ra/–re kiinnittää huomiota jhk; huomata jtak
figyelmetlen (–ek, –t, –ebb) hajamielinen, keskittymätön, keskittymiskyvytön
figyelmetlenség (–ek, –et, –e) epähuomio, huono keskittyminen, hajamielisyys
figyelmetlenségből epähuomiossa
figyelmeztet –t –ra/–re (–ek, –ett, figyelmeztess) varoittaa, huomauttaa
figyelmeztetés (–ek, –t, –e) varoitus
filc (–ek, –t, –e) huopa
filctoll (–ak, –at, –a) huopakynä
fillér (–ek, –t, –e) sentti, penni
filléres gondjai vannak –nak/–nek jklla on vakavia toimeentulo-ongelmia
film (–ek, –et, –je) elokuva, filmi, leffa
filmrendező (–k, –t, –je) elokuvaohjaaja
filmzenét szerez (szerzek, szerzett, szerezz) säveltää elokuvamusiikkia
finanszíroz –t (–ok, –ott, –z) rahoittaa, kustantaa
finanszírozás (–ok, –t, –a) rahoitus, kustantaminen
finn (–ek, –t, –je) suomalainen; suomen kieli
finn márka (–´k, –´t, –´ja) Suomen markka; suomalainen tavaramerkki/brändi
Finnország (–, –ot, –a) Suomi
finnugor (–ok, –t, –ja) suomalais-ugrilainen
finnugor nyelvtudomány suomalais-ugrilainen kielentutkimus
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finnugor szakos suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen opiskelija
finnugrista suomalais-ugrilaisten kielten tutkija
finnugrisztika (–´k, –´t, –´ja) fennougristiikka
finnül suomeksi, suomea
finnül beszél puhua suomeksi, puhua suomea
finom (–ak, –at, –abb) maukas, herkullinen, hieno; hienovarainen
finomabbnál finomabb mitä herkullisempi, mitä herkullisemmat
finoman fogalmazva kauniisti sanottuna
finomság (–ok, –ot, –a) hienous; herkku
fiók (–ok, –ot, –ja) laatikko; (sivu)konttori
fióka (–´k, –´t, –´ja) (linnun)poikanen
fiókos (–ak, –at, –) laatikkofirtat –t (–ok, –ott, firtass) /puhek/ tiedustella; udella
fityeg (–ek, –ett, –j) roikkua, lerpattaa
fiú (–k, –t, fia) poika (etymologia vrt. suomen poika)
fiútestvér (–ek, –t, –e) veli
fizet –t –ért (–ek, –ett, fizess) maksaa
fizetés (–ek, –t, –e) maksaminen; palkka, ansio
Fizetni szeretnék! Tarjoilija! (sananmukaisesti: Haluaisin maksaa!)
fizetőeszköz (–ök, –t, –e) maksuväline
fizika (–, –´t, –´ja) fysiikka
fizikadolgozat (–ok, –ot, –a) fysiikan koe
fizikai (–ak, –t, –) fysiikan, fysiikka-; fyysinen
fizikai állapotfelmérés fyysisen kunnon mittaus, kuntotesti
fizikai kísérlet fysiikan koe
fizikai munka ruumillinen työ
flakon (–ok, –t, –ja) muovipullo
flanell (–ek, –et, –je) flanelli
foci (–, –t, –ja) futis
focicsapat (–ok, –ot, –a) jalkapallojoukkue
focizik (–ok, –ott, –z) pelata futista/jalkapalloa
fodor (fodrok, fodrot, fodra) röyhelö; väre
fodrász (–ok, –t, –a) kampaaja, parturi
fodrászat (–ok, –ot, –a) kampaamo, parturi-kampaamo
fodros (–ak, –at, –abb) aaltoileva, röyhelöfog 1. (–ak, –at, –a) hammas, piikki (etymologia vrt. suomen pii, piikki)
fog 2. –t (–ok, –ott, –j) ottaa (kiinni); pitää (kädessä); –hoz/–hez/–höz ryhtyä, ruveta; –t –ra/–re osoittaa jkta jllak; syyttää (perättömästi) jkta jstak;
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teettää jollakulla jtak, tehdä jklle jtak
fog 3. (–ok, –, –) (futuurin apuverbi) tulla tekemään jtk
fogad (–ok, –ott, –j) –t ottaa, ottaa vastaan; –t –ra/–re palkata; –ra/–re // –ban/–ben lyödä vetoa
fogadás (–ok, –t, –a) vastaanotto; vedonlyönti
Fogadd szeretettel! Ole hyvä! /sinuttelu yksikössä; ojennettaessa esim. lahjaa/
Fogadja szeretettel! Olkaa hyvä! /teitittely yksikössä; ojennettaessa esim. lahjaa/
Fogadják szeretettel! Olkaa hyvät! /teitittely monikossa; ojennettaessa esim. lahjaa/
Fogadjátok szeretettel! Olkaa hyvät! /sinuttelu monikossa; ojennettaessa esim. lahjaa/
fogadó (–k, –t, –ja) vastaanottava, vastaanottaja; kievari
fogadóóra (–´k, –´t, –´ja) vastaanotto(aika)
fogalma sincs –nak/–nek –ról/–ről jklla ei ole aavistustakaan jstak
Fogalmam sincs róla. (Minulla) ei ole aavistustakaan.
fogalmaz –t (–ok, –ott, –z) muotoilla, kirjoittaa (aine); sanoa, määritellä jtak asiaa
fogalmazás (–ok, –t, –a) aine; kirjoitus
fogalom (fogalmak, fogalmat, fogalma) käsitys; käsite
fogas 1. (–ak, –at, –) hampaallinen, hammas-; visainen, pulmallinen; (–ok, –t, –a) (vaate)naulakko;
fogas 2. (–ok, –t, –a) kuha
fogás (–ok, –t, –a) tarttuminen, pitely; ote; pyydystys, pyynti, saalistus, saalis, apaja; kiinniotto; niksi; ateria
fogas kérdés vaikea kysymys, visainen kysymys
fogaskerekű (–ek, –t, –je) hammasratajuna
fogász (–ok, –t, –a) hammaslääkäri
fogászat (–ok, –ot, –a) hammaspolikliniikka, hammashoitola
fogászati rendelés hammaslääkärin vastaanotto
fogat mos (–ok, –ott, –s) pestä hampaat
fogatlan (–ok, –t, –) hampaaton /unkarissa vain konkreettisesti/
fog a toll kynä toimii
fog az agya –nak/–nek jkn aivot toimivat hyvin, olla terävä-älyinen
fogcsikorgatva hampaita kiristäen, hampaat irvessä
fogfájás (–, –t, –a) hammassärky
foggal-körömmel kynsin hampain
fogja magát hän ottaa ja lähtee
fogta magát hän otti ja lähti
fogkefe (–´k, –´t, –´je) hammasharja
fogkrém (–ek, –et, –je) hammastahna
fogkőeltávolítás (–, –t, –a) hammaskivenpoisto
foglal –t (–ok, –t, –j) varata
foglalás (–ok, –t, –a) varaus
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foglalatoskodik (–val/–vel) (–ok, –ott, –j) puuhata, puuhastella
foglalatosság (–ok, –ot, –a) puuhastelu, puuha
foglalkozás (–ok, –t, –a) ammatti, toimi; opetus(tilanne)
foglalkozására nézve ammatiltaan (hän on)
foglalkozási ártalom ammattitauti
foglalkozási megbetegedés työperäinen sairaus, sairastuminen työpaikalla
foglalkozik –val/–vel (–om/–ok, –ott, –z) harrastaa jtak; tehdä työtä jnk asian parissa; käsitellä jtak; opettaa jkta; hoitaa jtak
foglalkoztat –t (–ok, –ott, foglalkoztass) kiinnostaa jkta; askarruttaa, puhuttaa; työllistää
foglalkoztatott (–ak, –at, –ja) työllistetty, työntekijä
foglaló (–k, –t, –ja) varausmaksu, etumaksu
foglalt (–ak, –at, –abb) varattu; olla täynnä
fogmosás (–, –t, –a) hampaidenpesu
fogó (–k, –t, –) pitävä, pitelevä; jnk pitelijä (–k, –t, –ja) pihdit
fogoly 1. (foglyok, foglyot, foglya) vanki
fogoly 2. (foglyok, foglyot, foglya) (pelto)pyy (etymologia vrt. suomen pyy)
fogorvos (–ok, –t, –a) hammaslääkäri
fogpótlás (–ok, –t, –a) hampaan/hampaiden korvaaminen/korvaus; hammasproteesi; protetiikka
fogság (–ok, –ot, –a) vankeus
fogsor (–ok, –t, –a) hammasrivi(stö)
fogszabályozás (–, –t, –a) hampaiden oikaisu, hampaiden oikomishoito
fogszabály(o)zó (–k, –t, –ja) hammasraudat
fogy (–ok, –ott, –j) kulua, mennä kaupaksi, vähentyä, tyhjentyä; laihtua
fogyás (–ok, –t, –a) laihtuminen, laihdutus
fogyaszt –t (–ok, –ott, fogyassz) kuluttaa; syödä; nauttia jtak; laihduttaa, antaa jkn laihtua
fogyasztás (–ok, –t, –a) kulutus
fogyasztásmérő (–k, –t, –je) (sähkö-/kaasu)mittari
fogyasztó (–k, –t, –) kuluttava; laihdutus–; (–k, –t, –ja) kuluttaja
fogyasztószer (–ek, –t, –e) laihdutusaine
fogyasztóvédelem (–védelmek, –védelmet, védelme) kuluttajansuoja
fogyaték (–ok, –ot, –a) vamma
fogyatékkal élő –rajoitteinen
fogyatékossággal élő –rajoitteinen
fogyatékossá válik vammautua, saada vamma
fogyi (–k, –t, –ja) /puhek/ laihdutuskuuri
fogyóban van alkaa olla vähissä, alkaa olla tyhjä
fogyókúra (–´k, –´t, –´ja) laihdutuskuuri
fogyókúrázik (–ok, –ott, –z) olla laihdutuskuurilla, pitää laihdutuskuuria, laihduttaa
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fojt –t (–ok, –ott, –s) kuristaa, tukehduttaa, hukuttaa
fojtogat –t (–ok, –ott, fojtogass) yrittää kuristaa/tukehduttaa/hukuttaa/tukahduttaa
fojtogató (–ok, –ot, –bb) tukahduttava; (–ok, –ot, –a) kuristaja
fok (–ok, –ot, –a) aste; kulma
fóka (–´k, –´t, –ja) hylje, norppa
fokhagyma (–´k, –´t, –ja) valkosipuli
fokoz –t (–ok, –ott, –z) lisätä jtak, korottaa, kiihdyttää
fokozat (–ok, –ot, –a) arvoaste
fokozatosan vähitellen, asteittain, pikku hiljaa
fókuszál –ra/–re (–ok, –t, –j) keskittyä jhk
fokváltakozás (–ok, –t, –a) astevaihtelu
folyadék (–ok, –ot, –a) neste
folyam (–ok, –ot, –ja) virta
folyamat (–ok, –ot, –a) prosessi
folyamatos (–ak, –at, –abb) jatkuva, ympärivuotinen
folyamatosan jatkuvasti, koko ajan
folyamatos utánpótlás (–ok, –t, –a) jatkuva täydennys
folyamodik (–om/–ok, –ott, –j) –ért hakea, anoa, pyytää; –hoz/–hez/–höz turvautua, hakeutua, vedota, ryhtyä, tarttua jhk
folyékony (–ak, –at, –abb) nestemäinen, nestefolyik (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –t, folyjon) virrata, juosta, vuotaa, valua; olla, tapahtua, käydä, kulua; kestää, jatkua
folyik a víz vesi virtaa/valuu; –ról/–ről olla yltä päältä hiessä
folyik az orra (–nak/–nek) jkn nenä vuotaa
folyó (–k, –t, –) juokseva, virtaava; (–k, –t, –ja) joki
folyóirat (–ok, –ot, –a) aikakauslehti
folyópart (–ok, –ot, –ja) joenranta
folyosó (–k, –t, –ja) käytävä
folyosó melletti ülés käytäväpaikka
folyosórendszer (–ek, –t, –e) käytäväverkosto
folyószámla (–´k, –´t, –´ja) pankkitili
folyóvíz (–, –et, –e) juokseva vesi
folytat –t (–ok, –ott, folytass) jatkaa; harjoittaa
folytatódik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon) jatkua
folyton jatkuvasti, koko ajan
folyton-folyvást lakkaamatta, aina
fon –t (–ok, –t, –j) punoa, kehrätä, letittää, palmikoida (etymologia vrt. suomen puno-)
fonal (–ak, –at, –a) lanka
fonás (–ok, –t, –a) kehruu; letti, palmikko
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fonott kalács pullapitko
fontolgat –t (–ok, –ott, fontolgass) harkita
fontos (–ak, –at, –abb) tärkeä, merkittävä
fontoskodik (–ok, –ott, –j) tärkeillä, nipottaa, niuhottaa
fontos szerepet tölt be jllak/jklla on tärkeä rooli
fordít (–ok, –ott, –s) –t –ra/–re kääntää jtak jhk suuntaan; kääntää jk jllek kielelle; käyttää jtak jhk; –t N + ellen kääntää jkta jkta/jtak vastaan
fordítás (–ok, –t, –a) kääntäminen, käännös
fordító (–k, –t, –ja) kääntäjä
fordítóiroda (–´k, –´t, –´ja) käännöstoimisto
fordítóprogram (–ok, –ot, –ja) käännösohjelma
fordul (–ok, –t, –j) –ra/–re // –ba/–be kääntyä; kiertää; –hoz/–hez/–höz kääntyä jkn puoleen
fordulat (–ok, –ot, –a) kierto, pyörähdys, kierre; käännös, käänne, murros; muutos
forduljon orvosához, gyógyszerészéhez käänny/kääntykää/käännytään/kannattaa kääntyä lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen
forgalmas utca (–´k, –´t, –´ja) vilkasliikenteinen katu
forgalmi dugó (–k, –t, –ja) liikenneruuhka
forgalmi engedély (–ek, –t, –e) ajo(neuvo)kortti
forgalom (–, forgalmat, forgalma) liikenne
forgalomelterelés (–ek, –t, –e) liikenteen ohjaaminen muualle
forgalomkorlátozás (–ok, –t, –a) likkenteen rajoittaminen
forgás (–k, –t, –ja) pyöriminen
forgat –t (–ok, –ott, forgass) pyörittää, käännellä
forgatókönyv (–ek, –et, –e) elokuvakäsikirjoitus
forgatókönyvíró (–k, –t, –ja) elokuvakäsikirjoittaja
forint (–ok, –ot, –ja) forint (unkarin rahayksikkö)
forma (–´k, –´t, –´ja) muoto, menetelmä
formális logika muodollinen logiikka
formanyomtatvány (–ok, –t, –a) kaavake, lomake
formatervező (–k, –t, –je) muotoilija
forog (forgok, forgott, –j) pyöriä
forr (–ok, –ott, –j) kiehua
forradalmár (–ok, –t, –a) vallankumouksellinen (ihminen)
forradalmi (–ak, –t, –bb) vallankumouksellinen (asia)
forradalom (forradalmak, forradalmat, forradalma) vallankumous
forral –t (–ok, –t, –j) keittää (vettä), kiehauttaa
forrás (–ok, –t, –a) lähde
forraszt –t (–ok, –ott, forrassz) hitsata
forró (–ak, –t, –bb) kuuma
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forró helyzet (–ek, –et, –e) tiukka paikka
forró mézes tea (–´k, –´t, –´ja) kuuma tee hunajan kanssa
forróság (–, –ot, –a) kuumuus, helle
fos (–ok, –t, –a) paska (etymologia vrt. suomen paska)
fosztóképző (–tlan, –tlen, –talan, –telen) (–k, –t, –je) karitiivijohdin
fotel (–ek/–ok, –t, –je/–ja) nojatuoli
fotosoppol (–ok, –t, –j) fotoshopata, fotoshoppailla
fotosoppolás (–, –t, –a) fotoshoppailu
fotosoppolt (–ak, –at, –abb) fotoshopattu, fotoshoppailtu
fő 1. (–k, –t, feje) pää (ks. fej) (etymologia vrt. suomen pää)
fő 2. (–ek, –bb) pää- (etymologia vrt. suomen pää)
fő 3. (kolmannessa persoonassa: –, –tt, –jön) (ruoka) kypsyä (liemessä, vedessä)
fő a feje (–nak/–nek) N+ miatt jk tuottaa päänvaivaa jklle, olla huolissaan jstak
főállású (–ak, –t, –) päätoiminen
fő az étel ruoka valmistuu (liedellä)
föci (–k, –t, –je) /kouluslangi/ mantsa (ks. földrajz)
főemlős (–ök, –t, –e) /eläintiede/ kädellinen
főétel (–ek, –t, –e) pääruoka
főétkezés (–ek, –t, –e) pääateria
főként ensisijaisesti
főképp etupäässä, ensisijaisesti
föl (–ök, –t, –e) kerma, kuori; paras osa (etymologia vrt. suomen pitkä, pitempi)
föl 1. ylös (ks. myös fel)
föl- 2. /prefiksi/ (ks. myös fel-)
föld (–ek, –et, –je) maa, multa; maa(pallo); pelto; lattia
földalatti (–ak, –t, –) maanalainen, maan alla oleva; (–k, –t, –ja) maanalainen (juna)
földel –t (–ek, –t, –j) maadoittaa
földelt (–ek, –et, –) maadoitettu
földet ér (–ek, –t, –j) laskeutua (maahan)
földhivatal (–ok, –t, –a) maanmittauslaitos
földhő (–, –t, –je) maalämpö
földi (–ek, –t, –) maan, maa–; (–ek, –t, –je) maanmies
földigiliszta (–´k, –´t, –´ja) kastemato
földművelés (–, –t, –e) maanviljely
földművelő (–k, –t, –je) maanviljelijä
földműves (–ek, –t, –e) maanviljelijä
földön ülve lattialla istuen, maassa istuen
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földrajz (–ok, –ot, –a) maantieto
földrész (–ek, –et, –e) manner
földre ül istahtaa lattialle/maahan
földszint (–ek, –et, –je) ensimmäinen kerros
földszintes ház (–ak, –at, –a) yksikerroksinen talo
fölé jkn yläpuolelle
főleg etupäässä, varsinkin
fölösleg (–ek, –et, –e) ylijäämä (ks. myös felesleg)
fölösleges (–ek, –et, –ebb) ylimääräinen; turha, aiheeton, hyödytön, tarpeeton, tyhjänpäiväinen (ks. myös felesleges)
fölöslegesen turhaan, aiheettomasti, tarpeettomasti, ilman hyötyä (ks. myös feleslegesen)
fölött yläpuolella (ks. felett)
fölső(-) (–k, –t, –bb) ylin, ylempi; (–k, –t, –je) (vaatteen) yläosa (ks. myös felső)
fölül ylhäällä; jnk/jkn yläpuolelta; N + –n/–on/–en/–ön lisäksi (ks. myös felül 1.)
főmondat (–ok, –ot, –a) päälause
főnév (–nevek, –nevet, –neve) substantiivi
fönn ylhäällä (ks. myös fenn)
fönn/fenn hordja az orrát olla nenä pystyssä
főnök (–ök, –öt, –e) esimies, johtaja, pomo
főorvos (–ok, –t, –a) ylilääkäri, johtava lääkäri
főszerkesztő (–k, –t, –je) päätoimittaja
főtt (–ek, –et, –ebb) keitetty, kypsä
főtt étel (–ek, –t, –e) lämmin ruoka
Főúr, fizetek/fizetni szeretnék! (miestarjoilijalle) Tarjoilija! Saanko laskun?
főváros (–ok, –t, –a) pääkaupunki
főz (–ök, –ött, –z) keittää, laittaa ruokaa
főzés (–, –t, –e) ruoanlaitto
francia (–´k, –´t, –´ja) ranskalainen
franciául ranskaksi, ranskaa
fregoli (–k, –t, –ja) nostettava kuivausteline
friss (–ek, –et, –ebb) raikas, tuore, uusi; reipas, pirteä, vireä, virkeä
friss diplomás (–ok, –t, –a) vastavalmistunut
frissít –t (–ek, –ett, –s) virkistää; päivittää
frissítő (–ek, –t, –bb) virkistävä, pirteä; (–k, –t, –je) virvoitusjuoma
frizura (–´k, –´t, –´ja) kampaus
front (–ok, –ot, –ja) rintama
frontvonal (–ak, –at, –a) rintamalinja
frufru (–k, –t, –ja) otsatukka
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frusztrál –t (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) turhauttaa jkta, frustroida
frusztrálódik (–ok, –ott, –j) turhautua, frustroitua
frusztrált (–ak, –at, –abb) turhautunut, frustroitunut
fúj (–t) (–ak, –t, –bb) puhaltaa
fúj a szél tuulee, tuuli puhaltaa
fúl (–ok, –t, –j) /valikoitua tyyliä/ hukkua
fuldoklik (–om/–ok, –ott, fuldokolj) olla hukkumaisillaan
fuldokló (–k, –t, –ja) hukkuva, hukkumaisillaan oleva
fullad (–ok, –t, –j) hengittää raskaasti, jklla on hengitysvaikeuksia; hukkua
fulladás (–, –t, –a) raskas hengitys, hengitysvaikeudet; tukehtuminen; hukkuminen
fullaszt –t (kolmannessa persoonassa: –, –ott, fullasszon) aiheuttaa hengitysvaikeuksia
fullasztó köhögés (–, –t, –e) tukehduttava yskä
fullasztó meleg (–ek, –et, –e) tukehduttava helle
fúr –t (–ok, –t, –j) porata jtak
fúrás (–ok, –t, –a) poraaminen, poraus
furcsa (–´k, –´t, –´bb) outo, erikoinen, ihmeellinen
furcsának tart –t (–ok, –ott, –s) pitää outona
furcsáll –t (–ok, –t, –j) pitää outona, oudoksua, ihmetellä jtak, hämmästellä, kummastella, kummeksua jtak
furcsaság (–ok, –ot, –a) outous, erikoisuus
furi (–k, –t, –bb) /puhek/ outo, kummallinen, kumma, erikoinen
fúró (–k, –t, –) poraava; (–k, –t, –ja) poraaja; porakone
fúrótorony (–tornyok, –tornyot, –tornya) poraustorni
furulya (–´k, –´t, –´ja) nokkahuilu
furulyázik (–om/–ok, –ott, –z) soittaa nokkahuilua
fut (–ok, –ott, fuss) (–t) juosta; N + felé juosta jhk suuntaan, juosta kohti jtak
futás (–, –t, –a) juokseminen, juoksu
futball (–, –t, –ja) jalkapallo
futballozik (–ok, –ott, –z) pelata jalkapalloa
futólépésben juosten, juoksuaskelein
futtában juosten, juostessa
fuvola (–´k, –´t, –´ja) huilu
fuvolázik (–om/–ok, –ott, –z) soittaa huilua
fű (füvek, füvet, füve) ruoho, nurmikko
függ (–ök, –ött, –j) riippua, roikkua, kiikkua; –tól/–től riippua jstak, olla riippuvainen jstak
független N + –tól/–től (–ek, –t, –ebb) riippumaton
függetlenség (–, –et, –e) riippumattomuus, itsenäisyys
függetlenség napja itsenäisyyspäivä
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függetlenül N + –tól/–től riippumatta jstak
függő (–ek, –t, –bb) riippuva, roikkuva; riippuvainen; keskeneräinen, ratkaisematon (–k, –t, –je) riipus
függő esetek obliikvisijat /kielitiede/
függőben hagy –t (–ok, –ott, –j) jättää ratkaisematta, jättää pöydälle
függően –tól/–től jstak riippuen
függöny (–ök, –t, –e) verho(t)
fül (–ek, –et, –e) korva; kuulo
fülbemászó (–ak, –t, –) (dallam) tarttuva (sävel); (–k, –t, –ja) isopihtihäntä
fülbevaló (–k, –t, –ja) korvakoru
fülcsengés (–ek, –t, –e) tinnitus, korvan soiminen, humina korvissa
fülel –ra/–re (–ek, –t, –j) kuunnella korvat pystyssä
fülgyulladás (–ok, –t, –a) korvatulehdus
fülig szerelmes –ba/–be (–ek, –et, –) olla korviaan myöten rakastunut jkh
füllent (–ek, –ett, –s) valehdella
fül–orr–gégész (–ek, –t, –e) korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, korvalääkäri
fül–orr–gégészet (–ek, –et, –e) korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka, korvakliniikka
fülzúgás (–ok, –t, –a) tinnitus, korvan soiminen, humina korvissa
fürdet –t (–ek, –ett, fürdess) kylvettää
fürdeti az arcát a nappal ottaa aurinkokylpy
fürdik (–öm, –ött, fürödj) kylpeä, ottaa kylpy
fürdő (–k, –t, –je) kylpylä, kylpyhuone
fürdőkád (–ak, –at, –ja) kylpyamme
fürdőnadrág (–ok, –ot, –ja) uimahousut
fürdőruha (–´k, –´t, –´ja) uimapuku
fürdősapka (–´k, –´t, –´ja) uimahattu
fürdőszoba (–´k, –´t, –´ja) kylpyhuone
fürdőt vesz (–ek, vett, végy/vegyél) ottaa kylpy
fürdőváros (–ok, –t, –a) kylpyläkaupunki
fürdőzik (–öm/–ök, –ött, –z) kylpeä
fürdőző (–k, –t, –) kylpylässä asioiva, rannalla oleva, uiva; (–k, –t, –je) kylpylän asiakas, uimarannan käyttäjä
fűrész (–ek, –t, –e) saha
fűrészel –t (–ek, –t, –j) sahata
fürge (–´k, –´t, –´bb) reipas
füst (–ök, –öt, –je) savu
fűszer (–ek, –t, –e) mauste
fűszerez –t (–ek, –ett, –z) maustaa
fűt (–ök, –ött, –s) lämmittää
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fűtés (–ek, –t, –e) lämmitys
fűtőtest (–ek, –et, –e) patteri
fütyül (–ök, –t, –j) viheltää; –ra/–re olla välittämättä jstak
fütyürészik (–em/–ek, –ett, fütyüréssz) vihellellä
füvet nyír (–ok, –t, –j) leikata ruohoa
fűz 1. (füzek, füzet, füze) paju(puu)
fűz 2. –t (–ök, –ött, –zz) pujoa, pujottaa; –t –hoz/–hez/–höz kommentoida jtak; /puhek/ piirittää jkta
füzet (–ek, –et, –e) vihko
fűző (–k, –t, –je) (cipő) kengännauha; korsetti
fűződik –hoz/–hez/–höz (kolmannessa persoonassa: –, –ött, –jön) liittyä jhk
fűződik a nevéhez (–nak/–nek) liittyä jhk/jkh
G
gabona (–´k, –´t, –´ja) vilja
galamb (–ok, –ot, –ja) kyyhkynen
galéria (–´k, –´t, –´ja) galleria; parvisänky
gallér (–ok, –t, –ja) kaulus
galléros (–ak, –at, –) kaulusgaluska (–´k, –´t, –´ja) kokkare
gally (–ak, –at, –a) oksa
gallyaz –t (–ok, –ott, –z) leikata oksia
garázs (–ok, –t, –a) autotalli
gát (–ak, –at, –ja) pato
gátfutás (–ok, –t, –a) estejuoksu
gátlás (–ok, –t, –a) esto
gátlásos (–ak, –at, –abb) estoinen
gátol –t (–ok, –t, –j) estää
gavallér (–ok, –t, –ja) kavaljeeri
gaz (–ok, –t, –a) rikkaruoho
gáz (–ok, –t, –a) kaasu
gazda (–´k, –´t, –´ja) isäntä, omistaja
gazdag –ban/–ben (–ok, –ot, –abb) rikas, -rikas
gazdagodik –val/–vel (–om/–ok, –ott, –j) rikastua
gazdagság (–, –ot, –a) rikkaus
gazdaság (–ok, –ot, –a) talous; maatila
gazdasági élet (–, –et, –e) talouselämä
gazdasági fejlődés (–, –t, –e) talouden kasvu
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gazdasági helyzet (–, –et, –e) talouden tilanne, taloudellinen tilanne
gazdasági szakember (–ek, –t, –e) talousasiantuntija
Gazdasági, Agrár– és Egészségtudományi Kar Talous, maatalous ja terveysopin tiedekunta
gazdaságos (–ak, –at, –abb) taloudellinen
gazember (–ek, –t, –e) pahantapainen, paheellinen, huijari, renttu
gázolás (–ok, –t, –a) yliajo, jkn ajaminen kuoliaaksi
gázolásos baleset yliajo, liikenneonnettomuus
gázt ad (–nak/–nek) painaa kaasua
gáztűzhely (–ek, –et, –e) kaasuhella
gége (–´k, –´t, –´je) kurkku
gégefő (–k, –t, –je) kurkunpää
gémeskút (–kutak, –kutat, –kútja) vinttikaivo
generáció (–k, –t, –ja) sukupolvi
genny (–, –et, –e) mätä
gennyes (–ek, –t, –ebb) mätägép (–ek, –et, –e) kone
gépel –t (–ek, –t, –j) kirjoittaa (kirjoitus)koneella
gépház (–ak, –at, –a) konehuone
gépjármű (–művek, –művet, –műve) ajoneuvo
gépjármű vezetői engedély ajoneuvolupa, ajokortti
gerinc (–ek, –et, –e) selkäranka; selänne
gerinces (–ek, –et, –ebb) selkärankainen; suoraselkäinen
gerinctelen (–ek, –t, –ebb) selkärangaton, moraaliton
gesztenye (–´k, –´t, –´je) kastanja
gesztenyepüré (–k, –t, –je) raastettu ja maustettu (syötävä)kastanja kermavaahdon kera
géz (–ek, –t, –e) sidetaitos
gimnazista koromban lukiossa, lukiolaisena (gimnazista koromban, korodban, korában, korunkban, korotokban, korukban)
gimnázium (–ok, –ot, –a) lukio, lyseo
gipsz (–ek, –et, –e) kipsi(–)
gól (–ok, –t, –ja) maali
gól rúg tehdä maali
gólya (–´k –´t –´ja) haikara
gólyafészek (–fészkek, –fészket, –fészke) haikaranpesä
gólyahír (–ek, –t, –je–e) rentukka; haikarauutinen
golyó (–k, –t, –ja) kuula
golyós (–ak, –at, –) kuulagolyóstoll (–ak, –at, –a) kuulakärkikynä
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gomb (–ok, –ot, –ja) nappi; nappula, painike
gomba (–´k, –´t, –´ja) sieni
gombázik (–ok, –ott, –z) käydä sienessä, käydä sienestämässä, sienestää
gomblyuk (–ak, –at, –ja) napinläpi
gombóc (–ok, –ot, –a) pallo; pallero; pala
gombóc van a torkában –nak/–nek jklla on pala kurkussa
gond (–ok, –ott, –ja) huoli, ongelma
gond van –val/–vel (kolmannessa persoonassa: –, volt, legyen) on ongelmia jnk/jkn kanssa
gondol (–ok, –t, –j) –ra/–re; –t –ról/–ről ajatella, luulla, olettaa; –ra/–re huolehtia jstak
gondolat (–ok, –ot, –a) ajatus, idea
gondolataiba merül (–, –t, –jön) uppoutua ajatuksiinsa
gondolatvilág (–, –ot, –a) ajatusmaailma
gondolja magában hän ajattelee (itsekseen)
gondolkodik –n/–on/–en/–ön (–om/–ok, –ott, –j) ajatella, miettiä
gondos (–ak, –at, –abb) huolellinen
gondoskodás (–, –t, –a) huolenpito
gondoskodik –ról/–ről (–om/–ok, –ott, –j) huolehtia jstak
gondot fordít –ra/–re (–ok, –ott, –s) kiinnittää huomiota jhk
gondot okoz –nak/–nek (–ok, –ott, –z) aiheuttaa ongelmia
gondozás (–ok, –t, –a) hoito, huolenpito
gondviselő (–k, –t, –je) huoltaja
gonosz (–ak, –at, –abb) paha, ilkeä, pahantahtoinen; (–ok, –t, –a) paholainen
gonoszkodik –val/–vel (–ok, –ott, –j) kiusoitella, laskea leikkiä jkn kanssa
gonoszság (–ok, –ot, –a) pahantahtoisuus, paha tahto
gonoszságból ilkeydestä, pahasta tahdosta
goromba (–´k, –´t, –´bb) tyly
gorombán viselkedik (–ek, –ett, –j) käyttäytyä tylysti
gőg (–, –öt, –je) pöyhkeys, ylpeys
gömb (–ök, –öt, –je) pallo
gömbölyded (–ek, –et, –bb) pyöreähkö
gömbölyű (–ek, –t, –bb) pyöreä
gömbvillám (–ok, –ot, –ja) pallosalama
Göncölszekér (–, szekeret, szekere) Otavan tähdet
göndör (–ek, –t, –ebb) kihara
göngyöl –t –ba/–be (–ök, –t, –j) kääriä
görbe (–´k, –´t, –´bb) kaareva, vino
gördeszka (–´k, –´t, –´ja) rullalauta
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gördeszkázik (–ok, –ott, –z) rullalautailla
görkorcsolya (–´k, –´t, –´ja) rullaluistin; rullaluistelu
görkorcsolyázik (–om/–ok, –ott, –z) rullaluistella
görög (–ök, –öt, –je) kreikkalainen
görögül kreikaksi, kreikkaa
göröngyös út (utak, utat, –ja) kuoppainen tie
gratuláció (–k, –t, –ja) onnittelu
gratulál –nak/–nek (–ok, –t, –j) onnitella jkta
guggol (–ok, –t, –j) olla kyykyssä
guglizik (–ok, –ott, –z) googlata
gulya (–´k, –´t, –´ja) lehmälauma
gulyás (–ok, –t, –a) lehmipaimen
gulyásleves (–ek, –t, –e) gulassikeitto
gumi (–k, –t, –) kumi- ; (–k, –t, –ja) /monikossa/ renkaat; kondomi
gumicsizma (–´k, –´t, –´ja) kumisaappaat
gúnyos nevetés (–ek, –t, –e) ivallinen/irvokas nauru
Gy
gyakori (–ak, –t, –bb) tiheä, toistuva, tavallinen
gyakoriság (–ok, –ot, –a) taajuus, tiheys
gyakorlás (–ok, –t, –a) harjoittelu, harjoitteleminen
gyakorlat (–ok, –ot, –a) harjoitus(tehtävä); käytäntö; kokemus
gyakorlatban käytännössä
gyakorlatilag käytännössä, käytännöllisesti katsoen, varsinaisesti, oikeastaan
gyakorlati tapasztalatok käytännön kokemukset
gyakorol –t (–ok, –t, –j) harjoitella
gyakrabban useammin
gyakran usein
gyalog jalan, jalkaisin (etymologia vrt. suomen jalka, jalan)
gyalogátkelő (–k, –t, –je) suojatie
gyaloglás (–, –t, –a) käveleminen, patikoiminen, kävely, patikkaretki
gyalogol (–ok, –t, –j) kävellä, patikoida
gyalogos (–ok, –t, –a) jalankulkija
gyalogosátkelő (–k, –t, –je) suojatie
gyám (–ok, –ot, –ja) holhooja
gyámkodik N + felett (–ok, –ott, –j) olla jkn holhoojana
gyámság alatt álló személy (–ek, –t, –e) holhouksen alainen henkilö
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gyámügy (–ek, –et, –e) lastensuojelu
gyanakodik ks. gyanakszik
gyanakszik (–ra/–re) (–om/–ok, gyanakodott, gyanakodj) epäillä (jtak)
gyanakvás (–ok, –t, –a) epäily
gyanakvó (–ak, –t, –bb) epäilevä
gyanánt jossakin funktiossa, jonakin
gyanta (–´k, –´t, –´j) pihka
gyanú (–, –t, –ja) epäily
gyanús (–ak, –at, –abb) epäilyttävä
gyanusít –t (–ok, –ott, –s) epäillä jkta, syyttää jkta
gyanusított (–ak, –at, –) epäilty, syytetty; (–ak, –at, –ja) epäilty/syytetty henkilö
gyanút fog (–ok, –ott, –j) aavistaa pahaa, alkaa epäillä
gyanútlanul epäröimättä, pahaa aavistamatta
gyapjú (–k, –t, –ja) villa; villagyapot (–ok, –ot, –ja) puuvilla
gyár (–ak, –at, –a) tehdas
gyári munkás (–ok, –t, –a) tehdastyöläinen
gyárt –t (–ok, –ott, –s) valmistaa, tuottaa
gyártás (–ok, –t, –a) valmistus, tuotanto
gyártó (–k, –t, –ja) valmistaja, tuottaja; valmistus-, tuotantogyász (–ok, –t, –a) suru, murhe
gyászinduló (–k, –t, –ja) surumarssi
gyászol (–t) (–ok, –t, –j) surra
gyászoló (–k, –t, –) sureva
gyászruha (–´k, –´t, –´ja) surupuku
gyáva (–´k, –´t, –´bb) pelkuri
gyed (= gyermekgondozási díj) (–ek, –et, –e) äitiysraha; äitiysloma, isyysloma, perhevapaa, hoitovapaa
gyeden van (vagyok, volt, legyen) olla äitiyslomalla, olla isyyslomalla, olla perhevapaalla, olla hoitovapaalla
gyémánt (–ok, –ot, –ja) timantti, timanttinen
gyenge (–´k –´t –´bb) heikko, voimaton; mieto (ks. myös gyönge)
gyengéd (–ek, –et, –ebb) hellä
gyengédség (–ek, –et, –e) hellyys
gyengeség (–ek, –et, –e) heikkous
gyengít –t (–ek, –ett, –s) heikentää
gyér (–ek, –t, –ebb) harva (kasvuinen)
Gyere! Tule! (ks. jön)
gyerek (–ek, –et, –e) /puhek/ lapsi (ks. myös gyermek)
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gyerekcipőben jár (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) olla lapsenkengissä
gyerekes (–ek, –et, –ebb) lapsellinen; lapsi-, lapsen
gyerekeskedik (–ek, –ett, –j) olla lapsellinen
gyerekkor/gyermekkor (–, –t, –a) lapsuus, lapsuuden aika
gyerekkorban/gyermekkorban lapsena, lapsuudessa, lapsuusiässä (–koromban, –korodban, –korában, –korunkban, –korotokban, –korukban)
gyerekkoromtól fogva lapsesta asti
gyereknevelés/gyermeknevelés (–, –t, –e) lapsen/lasten hoito/kasvatus
gyerekorvos/gyermekorvos (–ok, –t, –a) lastenlääkäri
gyerekszoba (–´k, –´t, –´ja) lastenhuone
Gyere velem! Tule mukaan!
gyermek (–ek, –et, –e) lapsi (ks. myös gyerek)
gyermekcipőben jár (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) olla lapsenkengissä
gyermekgondozási díj (–ak, –at, –a) (= gyed) äitiysraha (lapsen ensimmäisten 2 ikävuoden aikana)
gyermekgondozási segély (–ek, –t, –e) (= gyes) äitiysraha-tuki (lapsen ollessa 3 vuotias)
gyermektelen (–ek, –t, –) lapseton
gyertya (–´k, –´t, –´ja) kynttilä
gyertyafényes vacsora (–´k, –´t, –´ja) illallinen kynttilän valossa
gyérül (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön) harventua
Gyerünk! Lähdetään! Aloitetaan! Mennään! Anna palaa!
Gyerünk befelé! Sisään siitä!
Gyerünk, munkára fel! Pannaan töpinäksi!
gyes (–k, –t, –ja) äitiysraha; äitiysloma, isyysloma, perhevapaa, hoitovapaa
gyesen van (vagyok, volt, legyen) olla äitiyslomalla, olla isyyslomalla, olla perhevapaalla, olla hoitovapaalla
gy.i.k. (= gyakran ismételt kérdések) UKK (= usein kysytyt kysymykset)
gyík (–ok, –ot, –ja) sisilisko
gyilkos (–ok, –t, –abb) tappava, murhaava, tappo-, murha-; (–ok, –t, –a) tappaja, murhaaja
gyilkos galóca (–´k, –´t, –´ja) kärpässieni
gyilkosság (–ok, –ot, –a) tappo, murha
gyógy– lääke–, terveys–
gyógyfürdő (–k, –t, –je) terveyskylpylä
gyógyít –t (–ok, –ott, –s) parantaa
gyógyítás (–, –t, –a) parantaminen
gyógyító (–k, –t, –bb) parantava, lääkitys-, lääkegyógykezelés (–ek, –t, –e) lääkitys, terapia, lääkintä(hoito)
gyógynövény (–ek, –t, –e) yrtti
gyógyszer (–ek, –t, –e) lääke
gyógyszerész (–ek, –t, –e) farmaseutti, apteekkari
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gyógyszertár (–ak, –t, –a) apteekki
gyógytea (–´k, –´t, –´ja) yrttitee
gyógyul (–ok, –t, –j) parantua, parata, toipua
gyógyulás (–ok, –t, –a) parantuminen
Gyógyulj meg! Parane pian! Pikaista paranemista! (sinuttelu)
gyomor (gyomrok, gyomrot, gyomra) vatsa
gyomorbántalom (–bántalmak, –bántalmat, –bántalma) vatsavaiva
gyomorfekély (–, –t, –e) vatsahaava
gyón (–ok, –t, –j) ripittäytyä, tunnustaa syntinsä
gyónás (–ok, –t, –a) ripittäytyminen, rippi
gyóntat –t (–ok, –ott, gyóntass) ripittää
gyóntatás (–ok, –t, –a) ripittäminen, ripitys
gyors (–ak, –at, –abb) nopea, vauhdikas, ripeä; pika-; (–ok, –ot, –a) pikajuna
gyorsabban nopeammin
gyorsan nopeasti, vauhdikkaasti, ripeästi
Gyorsan! Äkkiä!
gyorsaság (–, –ot, –a) nopeus
gyorshajtás (–ok, –t, –a) ylinopeus; nopeusrajoituksen rikkominen
gyorshajtó (–k, –t, –ja) kaahari; nopeusrajoituksen rikkoja
gyorsírás (–, –t, –a) pikakirjoitus
gyorsít –t (–ok, –ott, –s) nopeuttaa; kiihdyttää
gyorsítás (–, –t, –a) nopeuttaminen, kiihdyttäminen
gyorsolvasás (–, –t, –a) pikalukeminen
gyorsul (–ok, –t, –j) nopeutua
gyorsulás (–, –t, –a) kiihdytys, kiihtyvyys
gyorsúszás (–, –t, –a) vapaauinti, kroolaus, pikauinti
gyorsvonat (–ok, –ot, –a) pikajuna
gyömbér (–ek, –t, –e) inkivääri
gyönge (–´k –´t –´bb) heikko, voimaton; mieto (ks. myös gyenge)
gyöngén/gyengén heikosti
gyöngeség/gyengeség (–ek, –et, –e) heikkous, voimattomuus
gyöngy (–ök, –öt, –e) helmi
gyöngysor (–ok, –t, –a) helminauha
gyönyörködik –ban/–ben (–ök, –ött, –j) ihailla jtak, nauttia jstak
gyönyörködtet –t (–ek, –ett, gyönyörködtess) miellyttää jkta
gyönyörű (–ek, –t, –bb) upea, ihana, mainio
győz –ban/–ben (–ök, –ött, –z) voittaa; –t /puhek/ jaksaa, kestää
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győzelem (győzelmek, győzelmet, győzelme) voitto
győzi cérnával /puhek/ jkn hermot kestävät jtak
győztes (–ek, –t, –e) voittaja
gyufa (–´k, –´t, –´ja) tulitikku
gyújt (–ok, –ott, –s) sytyttää
gyúlékony (–ak, –at, –abb) helposti syttyvä
gyullad (–ok, –t, –j) syttyä; tulehtua
gyulladás (–ok, –t, –a) tulehdus
gyúr (–ok, –t, –j) vaivata (taikinaa); hieroa
gyúrma (–´k, –´t, –´ja) muovailuvaha
gyűjt –t (–ök, –ött, –s) kerätä, poimia
gyűjtemény (–ek, –t, –e) kokoelma
gyülekezet (–ek, –et, –e) seurakunta
gyűlés (–ek, –t, –e) kokous
gyűlik (kolmannessa persoonassa ja monikossa: –, –t, –jön) kokoontua, kerääntyä, kertyä
gyűlöl –t (–ök, –t, –j) vihata, inhota jtak
gyűlölet (–, –et, –e) viha, inho
gyűlöletmentes közösségi média (–, –´t, –´ja) some /sosiaalinen media ilman vihapuhetta, vihapuheesta vapaa sosiaalinen media
gyümölcs (–ök, –öt, –e) hedelmä
gyümölcslé (–levek–lét, –levet–lét, –leve–léje) mehu
gyűr –t (–ök, –t, –j) rypistää; voittaa
gyűrött (–ek, –et, –ebb) ryppyinen, rypistynyt
gyűrű (–k, –t, –je) sormus
gyűrűsujj (–ak, –at, –a) nimetön (sormi)
gyűszű (–k, –t, –je) sormustin
H
ha a fene fenét eszik is…tapahtuu mitä tahansa
ha így/úgy jobban tetszik jos tykätään enemmän; voidaan sanoa niinkin
ha jos, kun
hab (–ok, –ot, –ja) vaahto (etymologia vrt. suomen kumpu)
háború (–k, –t, –ja) sota
háborús helyzet sotatila
háborút hírdet N + ellen julistaa sota jtak vastaan
habos sütemény (–ek, –t, –e) kermakakku
habverő (–k, –t, –je) vatkain, vispilä
hacsak jos vain, mikäli
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had (–ak, –at, –a) (sota)joukko, armeija (etymologia vrt. suomen kunta)
hadakozik –val/–vel (–ok, –ott, –z) kamppailla, käydä kamppailua jnk kanssa
hadar (–ok, –t, –a) puhua papattaa
hadban áll –val/–vel (–ok, –t, –j) sotia jtak vastaan, olla sodassa
Hadd + imperatiivi! Anna/Antaa + infinitiivi!
hadilábon áll (–ok, –t, –j) –val/–vel olla sotajalalla N + kanssa
haditanácsot tart (–ok, –ott, –s) /tuttavallinen/ pitää palaveri/neuvottelu
hadsereg (–ek, –et, –e) sotajoukko, armeija
hagy (–ok, –ott, –j) –t/–ni antaa tehdä jtak; –t –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél jättää jk jhk; unohtaa jhk; –t –ra/–re jättää jk jklle; säästää jtak
(etymologia vrt. suomen katoa-)
hagyaték (–ok, –ot, –a) jäämistö
Hagyd békén! Anna sen olla! Jätä se rauhaan! Älä koske siihen!
Hagyj békén! Anna minun/meidän olla! Jätä minut/meidät rauhaan! Älä koske minuun/meihin!
hagyma (–´k , –´t –´ja) sipuli
hagyomány (–ok, –t, –a) perinne
hagyományos (–ak, –t, –abb) perinteinen
hagyományosan perinteisesti
haj (–ak, –at, –a) hius, hiukset
hajában főtt krumpli (–k, –t, –ja) /kans/ keitetty peruna
hajadon (–ok, –t, –a) naimaton (nainen)
hajat fest (–ek, –ett, fess) värjätä hiuksia
hajat festet (–ek, –ett, festess) värjäyttää hiuksia
hajat mos (–ok, –ott, –s) pestä hiukset
hajat szárít (–ok, –ott, –s) kuivata hiukset
hajcsat (–ok, –ot, –ja) hiuspinni
hajcsavar (–ok, –t, –ja) hiusrulla, papiljotti
hajdan(ában) ennen, muinoin
hajdani (–ak, –t, –ja) entinen, muinainen
hajfesték (–ek, –et, –e) hiusväri
hajfestés (–, –t, –e) hiusten värjääminen, hiusten värjäys, hiusvärjäys
hajfésű (–k, –t, –je) hiuskampa
hajkefe (–´k, –´t, –´je) hiusharja
hajléktalan (–ok, –t, –ja) koditon
hajlik (–ok, –ott, hajolj) / hajol (–ok, –t, hajolj) kumartaa, taittua, kaareutua; –ra/–re olla jtak mieltä
hajlít –t (–ok, –ott, –s) taittaa, taivuttaa, kaareuttaa
hajnal (–ok, –t, –a) aamurusko, aamunsarastus, aamunkoitto, aamunkoi (etymologia vrt. suomen koi sanassa aamunkoi)
hajnalban päivän koittaessa, aamun sarastaessa
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hajó (–k, –t, –ja) laiva, alus, lautta
hajózik (–om/–ok, –ott, –z) matkustaa laivalla, käydä merellä
hajszál (–ak, –at, –a) hiuskarva
hajszálon múlik (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) olla hiuskarvan varassa
hajszárító (–k, –t, –ja) hiustenkuivaaja
hajt –t (–ok, –ott, hajts) /liikenne/ ajaa, ajella; versoa, kasvaa; /puhek/ raataa, uurastaa
hajtás (–k, –t, –ja) ajaminen; versoaminen, kasvaminen; raataminen, kova työ, uurastus
hajt végre (ks. végrehajt) suorittaa, tehdä
hajtűkanyar (–ok, –t, –a) hiusneulakaarre, serpentiinimutka
hajvágás (–ok, –t, –a) hiusten leikkaaminen, hiusten leikkaus, hiustenleikkuu
hal 1. (–ak, –at, –a) kala (etymologia vrt. suomen kala)
hal 2. (–ok, –t, –j) kuolla (etymologia vrt. suomen kuole-)
hál (–ak, –at, –) /vanh/ yöpyä, nukkua
hála –nak/–nek –ért (–´k, –a´t, –´ja) kiitollisuus
hálából kiitollisuudenvelasta, kiitokseksi
halad (–ok, –t, –j) kulkea, edetä, edistyä, ajaa; kulua (etymologia vrt. suomen kulke-)
haladás (–, –t, –a) kulkeminen, eteneminen, edistyminen, ajaminen; kehitys
haladó (–k, –t, –bb) kulkeva, etenevä, edistyvä; (–k, –t, –ja) edistynyt
haladó nyelvtanfolyam (–ok, –ot, –a) edistyneiden kurssi
Hála Istennek! Jumalan kiitos!
halál (–ok, –t, –a) kuolema
halálos (–ak, –at, –abb) kuoleman-, kuolettava
halálosan nyugodt (–ak, –at, –) ratkirauhallinen
halálos nyugalommal ratkirauhallisesti
halálozás (–ok, –t, –a) kuolleisuus
halandó (–k, –t, –bb) kuolevainen
halánték (–ok, –ot, –a) ohimo
halas szendvics (–ek, –et, –e) kalavoileipä
halász (–ok, –ott, –a) kalastaja
halászhajó (–k, –t, –ja) kalastusalus
halászik (–om/–ok, –ott, halássz) kalastaa, kalastella, pyydystää, pyytää
halászlé (–levek, –levet/–lét, –leve) unkarilainen kalakeitto
halaszt –t (–ok, –ott, halassz) siirtää, lykätä; viivyttää; pitää välivuosi
halasztás (–ok, –t, –a) siirto, siirtäminen, lykkäys, lykkääminen; välivuosi
halasztási kérelem elfogadása lisäajan myöntäminen (opintojen loppuun saattamiseen)
halaszthatatlan (–ok, –t, –abb) kiireellinen, kiireinen, välitön, sellainen, jota ei voi lykätä
halaszthatatlan ügye van –nak/–nek (kolmannessa persoonassa: –, volt, legyen) jklla on kiireellinen asia
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hálátlan (–ok, –t, –abb) kiittämätön
hálátlanság (–ak, –at, –) kiittämättömyys
halhatatlan (–ok, –t, –abb) kuolematon
halk (–ak, –at, –abb) hiljainen, vaimea
halkan hiljaa
halkabban hiljempaa
halkszavú (–ak, –t, –) hiljainen (ihminen), hiljaisella äänellä puhuva
hall –t (–ok, –ott, –j) kuulla (etymologia vrt. suomen kuule-)
hallás (–, –t, –a) kuulo
hallássérült (–ek, –et, –) kuulovammainen
hallatlan (–ok, –t, –abb) ennenkuulumaton, käsittämätön
Hallgass! Hiljaa! (ks. hallgat)
Hallgass ide! Kuuntele!
hallgat 1. –t (–ok, –ott, hallgass) kuunnella; –ra/–re kuunnella jkn neuvoja
hallgat 2. (–ok, –ott, hallgass) olla hiljaa, vaieta
hallgat az orvosára noudata lääkärin määräystä
hallgató (–k, –t, –ja) kuuntelija, kuulija; (yliopiston) opiskelija
hallgatói azonosító szám (–ok, –ot, –a) opiskelijanumero
hallgatói jogviszony (–ok, –t, –a) opiskeluoikeus, opiskelijastatus
Hallgatói Önkormányzat (–ok, –ot, –a) (= HÖK) ylioppilaskunta
hallgatóként opiskelijana
Halló! Hallo!
halmaz (–k, –t, –ja) kasa, pino; /matematiikka/ joukko
halmazállapot (–ok, –ot, –a) olotila
háló 1. (–k, –t, –ja) verkko, internetverkko (etymologia vrt. suomen murresana kalin)
háló 2. (–k, –t, –ja) /puhek/ makuuhuone
hálószoba (–´k, –´t, –´ja) makuuhuone
halott (–ak, –at, –ja) kuollut; vainaja
hálózat (–ok, –ot, –a) verkosto
halva kuolleena (ks. hal)
halvány (–ak, –at, –abb) vaalea, pastelli; kalpea
hályog (–ok, –ot, –ja) kaihi (etymologia vrt. suomen kalvo)
hám 1. (–ok, –ot, –ja) orvaskesi
hám 2. (–ok, –ot, –ja) valjaat
hamar pian, nopeasti; nopea
hamar munka ritkán jó nopeasti tehty työ on harvoin hyvä
hamarosan pian, piahkoin, kohta
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hamis (–ak, –at, –abb) väärennetty, väärä, epäaito, teennäinen
hamisít –t (–ok, –ott, –s) väärentää
hamisítatlan (–ok, –t, –abb) oikea, aito, väärentämätön; pesunkestävä
hamisítvány (–ok, –t, –a) väärennös
hámoz –t (–ok, –ott, –z) kuoria
Hamupipőke (–, –´t, –´je) Tuhkimo
hanem vaan, mutta
Ha nem csalódom... Jos muistan oikein, Mikäli en erehdy.
hanganyag (–ok, –ot, –a) äänimateriaali
hangfelvétel (–ek, –t, –e) äänite
hangos (–ak, –at, –abb) äänekäs, kovaääninen; äänihangoskönyv (–ek, –et, –e) äänikirja
hangosan ääneen, äänekkäästi
hangsúly (–ok, –t, –a) äänenpaino, aksentti, painotus
hangsúlyos (–ak, –at, –abb) painollinen, korostettu
hangsúlyoz –t (–ok, –ott, –z) painottaa, korostaa, tuoda esille, tehostaa
hangsúlyozottan painokkaasti, korostetusti
hangsúlyt fektet –ra/–re (–ek, –ett, fektess) painottaa jtak, korostaa jtak, panostaa jhk
hangszóró (–k, –t, –ja) kaiutin
hangtalan (–ok, –t, –) äänetön, hiljainen; äänettömästi, hiljaa
hangtalanul äänettömästi, hiljaa
hangulat (–, –ot, –a) tunnelma, ilmapiiri; vire, henki, tuuli
hangulatjel (–ek, –et, –e) hymiö
hangulatos (–ak, –at, –abb) tunnelmallinen, viihtyisä
hangverseny (–ek, –t, –e) konsertti
hangzik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, hangozzon) ääntyä, soida, kaikua, kuulostaa
hangya (–´k, –´t, –´ja) muurahainen (etymologia vrt. suomen kusiainen, kusilainen)
hangyaboly (–ok, –t, –a) muurahaispesä
hány 1. (–, –at, –) montako, paljonko, kuinka paljon
hány 2. –t (–ok, –t, –j) heittää; luoda (lunta); oksentaa
Hány? (–, –at, –) Kuinka paljon? Montako?, Paljonko?
Hányadik? (–ak, –at, –a) Monesko? Kuinka mones?
Hányadika van ma? Monesko päivä tänään on?
Hányadik vágányról indul a vonat? Miltä laiturilta juna lähtee?, Mistä juna lähtee?
Hányas? (–ak, –at, –a) Monesko? Mikä numero? Mitä numeroa? Minkä kokoinen?
Hányas busszal? Millä bussilla? Minkä numeroisella bussilla? Mihin aikaan lähtevällä bussilla?
Hányas vonat? Mikä juna? (Minkä numeroinen juna? Mihin aikaan lähtevä juna?)
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Hányasod volt magyarból? Minkä numeron/arvosanan sait unkarissa? Mikä unkarin numerosi oli?
hanyatt selin(makuulla)
Hány éves? Minkä ikäinen?
Hányig? /ajasta/ Mihin asti?
hányinger (–, –t, –e) kuvotus, oksetus, yökötys; (–ek, –t, –) /puhek/ kuvottava, oksettava
hányingere van –nak/–nek jkta oksettaa, jkta kuvottaa (hányingerem van, hányingered van, hányingere van, hányingerünk van, hányingeretek van, hányingerük van)
Hánykor? Moneltako? Mihin aikaan?
Hány órakor? Milloin? Mihin aikaan? Moneltako?
Hány óra van? Paljonko kello on? Mitä kello on?
Hányra? Moneksiko? Mihin aikaan? Mihin mennessä?
Hány személyre? Kuinka monelle? Monenko hengen...?
Hányszor? Kuinka monta kertaa?
harag (–, –ot, –ja) viha, suuttumus
haragos (–ak, –at, –abb) vihainen, suuttunut; (–ok, –t, –a) vihamies
haragszik (–om/–ok, haragudott, haragudj) (–ra/–re –ért) olla suuttunut, olla vihainen
harang (–ok, –ot, –ja) kirkonkello, kello
harangozó (–k, –t, –ja) kellonsoittaja
harangszó (–k, –t, –ja) (kirkon)kellon ääni
harap –t (–ok, –ott, –j) haukata; purra
harapnivaló (–k, –t, –ja) purtavaa
harc (–ok, –ot, –a) taistelu
harcol N+ ellen, –val/–vel (–ok, –t, –j) taistella, sotia, olla sodassa
harcos (–ak, –at, –abb) taisteiluhenkinen, taisteileva; (–ok, –t, –a) taisteilija, sotilas, sotamies
harcsa (–´k, –´t, –´ja) monni
harisnya (–´k, –´t, –´ja) sukka
harisnyanadrág(–ok, –ot, –ja) sukkahousut
harkály (–ok, –t, –a) tikka, palokärki
harmadéves (–ek, –et, –e) kolmannen vuoden opiskelija
harmadik (–ak, –at, –a) kolmas
harmadika (–´k, –´t, –´ja) kolmas päivä
harmadik alkalom kolmas kerta
harmadikos (–ok, –t, –a) kolmasluokkalainen
harmadnap(–ok, –ot, –ja) kolmantena päivänä
harmadszor kolmannen kerran, kolmatta kertaa
harmadszorra kolmanella yrityksellä
hárman kolmestaan, kolmistaan
hárman vannak heitä on kolme (hárman vagyunk, vagytok, vannak)
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hármas (–ak/ok, –at/–t, –) numero kolme; (–ok, –t, –a) kolmonen (arvosana)
hármat kolme, kolmea (ks. három)
harminc (–, –at, –) kolmekymmentä
harmincas (–ok, –t, –a) numero kolmekymmentä, kolmekymppinen
három (–, hármat, –) kolme (etymologia vrt. suomen kolme)
három egyre győz voittaa kolme nolla
háromszobás lakás (–ok, –t, –a) kolmio (asunnosta)
háromszor kolme kertaa
háromszoros (–ak, –at, –) kolminkertainen
háromszög (–ek, –et, –e) kolmio
harsány hangon kovalla äänellä
harsány kiáltás (–ok, –t, –a) kova huuto
has (–ak, –at, –a) maha, vatsa
hasáb (–ok, –ot, –ja) halko; palsta; särmiö
hasábburgonya (–, –´t, –´ja) ranskanperuna(t)
hasábfa (–´k, –´t, –´ja) halko, polttopuu
hasfájás (–ok, –t, –a) vatsakipu, mahakipu; /puhek/ ongelma
hasmenés (–ek, –t, –e) ripuli, löysä vatsa
hasogat (–ok, –ott, hasogass) halkoa; (vain kolmannessa persoonassa) särkeä, jomottaa
hason csúszik (N + előtt) ryömiä (jkn edessä)
hasonlatos /vanh/ (ks. hasonló)
hasonlít (–ok, –ott, –s) –ra/–re muistuttaa jkta, olla jkn näköinen; –t –hoz/–hez/–höz verrata jhk
hasonló (–ak, –t, –bb) samankaltainen, samannäköinen
hasonmás (–ok, –t, –a) kaksoisolento
hasonszőrű (–ek, –t, –) samankaltainen
haszna van –nak/–nek –ból/–ből hyötyä jstak
használ (–ok, –t, –j) –t käyttää jtak; –nak/–nek olla hyväksi jklle
használat (–ok, –ot, –a) käyttö
használhatatlan (–ok, –t, –abb) käyttökelvoton
használható (–ak, –t, –bb) käyttökelpoinen, käytettävissä oleva
használt (–ak, –at, –abb) käytetty
hasznos (–ak, –at, –abb) hyödyllinen
hasznosít –t (–ok, –ott, –s) hyödyntää
hasznosítható (–ak, –t, –bb) käyttökelpoinen, hyödynnettävissä oleva, hyödyllinen
hasznot húz –ból/–ből hyötyä jstak
haszontalan (–ok, –t, –abb) hyödytön; (lapsesta) tuhma, kelvoton
hat 1. (–ok, –ot, –ja) kuusi (numero) (etymologia vrt. suomen kuusi, kuute-)
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hat 2. –ra/–re (–ok, –ott, hass) vaikuttaa jhk, /puhek/ purra
hát 1. (–ak, –at, –a) selkä, selkäpuoli, takaosa
hát 2. siis, no, entä
–hat/–het voida; saada (-hatok–hetek voin, saan; -hatsz–hetsz voit, saat; -hat–het hän voi, saa; -hatunk–hetünk voimme, saamme; -hattok–hettek voitte, saatte;
-hatnak–hetnek he voivat, saavat)
hatalmas (–ak, –at, –abb) valtava, mahtava; (–ok, –ot, –a) mahtimies
hatalom (–, hatalmat, hatalma) valta, mahti
hatalomra jut nousta valtaan
hatalomra kerül nousta valtaan
hatan kuusi ihmistä (yhdessä), me kuusistamme, te kuusistanne, he kuusistaan
hatan vannak heitä on kuusi (hatan vagyunk, vagytok, vannak)
határ (–ok, –t, –a) raja, kaupungin laitamat, kylän ulkopuolella sen rajaseudulla olevat pellot
határidő (–k, –t, –ideje) määräaika, takaraja
határok nélkül ilman rajoja
határos –val/–vel (–ak, –at, –) raja-, jhk rajoittuva
határos Magyarországgal olla Unkarin rajanaapuri
határoz –t (–ok, –ott, –zz) päättää, tehdä päätös
határozat (–ok, –ot, –a) päätös
határozatlan (–ok, –t, –abb) epävarma
határozatlan időre szóló szerződés (–ek, –t, –e) toistaiseksi voimassa oleva sopimus
határozatlanság (–ok, –ot, –a) epävarmuus
határozatot hoz tehdä päätös
határozott (–ak, –at, –abb) päätetty; selvä, varma, kategorinen, tiukka, jyrkkä, lopullinen, ratkaiseva; määrätietoinen
határozott ideig/időre määräajaksi, määräaikaisesti
határozott időre szóló szerződés (–ek, –t, –e) määräaikainen sopimus
határozott ragozás (–ok, –t, –a) määräinen (verbi)taivutus
határozott vélemény (–ek, –t, –e) tiukka/jyrkkä mielipide
határozottan állít –t (–ok, –ott, –s) väittää takuuvarmasti
határtalan (–ak, –at, –abb) rajaton, loputon, suunnaton, ääretön
határtalanul suunnattomasti, äärettömästi
hatás (–ok, –t, –a) vaikutus
hatásfok (–ok, –ot, –a) teho, vaikutusaste
hatáskör (–ök, –t, –e) toimiala, vaikutuspiiri
hatással van –ra/–re (vagyok, volt, legyél/légy) jklla on vaikutus jhk, vaikuttaa jhk
hatástalan (–ok, –t, –abb) tehoton
hatástalanság (–ok, –ot, –a) tehottomuus
hatású (–ak, –t, –bb) vaikutteinen
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hatékony (–ak, –at, –abb) tehokas
hatékonyság (–, –ot, –a) tehokkuus
hatfős csapat (–ok, –ot, –a) kuusipäinen ryhmä/porukka, kuusipäinen joukkue, kuuden ihmisen ryhmä/porukka, kuuden ihmisen joukkue, kuuden ryhmä/porukka/joukkue,
kuusikko
hatfős csoport (–ok, –ot, –ja) kuusipäinen ryhmä/porukka, kuuden ihmisen ryhmä/porukka, kuuden ryhmä/porukka, kuusikko
hatfős csapatban kuuden ryhmässä/porukassa, kuuden joukkueessa, kuusikossa
hatfős csoportban kuuden ryhmässä/porukassa, kuusikossa
hátha jos vain, jos vaikka, kenties
hathatós intézkedés (–ek, –t, –e) tehokas toimenpide
Hát hogyne! No tietysti. Tietenkin.
Hát hogy vagy? Mitäs kuuluu?
Hát igen. Niinpä.
hátizsák (–ok, –ot, –ja) (selkä)reppu, rinkaat
hatlovas hintó (–k, –t, –ja) kuuden hevosen vetämät vaunut
hatodik (–ak, –at, –ja) kuudes
hatodik alkalom kuudes kerta
hatodika (–´k, –´t, –´ja) kuudes päivä
hatodikos (–ok, –t, –a) kuudesluokkalainen, kutonen, kutos(luokkalainen)
hatodszor kuudennen kerran, kuudetta kertaa
hatodszorra kuudennella kerralla, kuudennella yrityksellä
hátország (–ok, –ot, –a) kotirintama, selusta
hatos (–ok, –t, –a) numero kuusi, kutonen
hatóság (–ok, –ot, –a) viranomaiset
hatos fogat (–ok, –ot, –a) kuuden hevosen valjakko
hátra 1. taakse, taaksepäin
hátra- 2. /prefiksi/
hátradőlve taaksepäin nojaten
hátrahajlás (–ok, –t, –a) nojaaminen taakse
hátranéz (–ek, –ett, –z hátra) katsoa taakse(en)
hátrány (–ok, –t, –a) haitta, haittapuoli, vahinko; häviö
hátrányos (–ak, –at, –abb) haitallinen, epäedullinen
hátrányos helyzetű (–ek, –t, –) olla sosiaalisesti/taloudellisesti huonossa asemassa, (sosiaalisesti) huono-osainen
hátrasimít –t (–ok, –ott, –s hátra) sivellä taakse, silittää taakse
hátra van olla jäljellä; olla edessä
hátsó (–k, –t, –) takimmainen, takana/perällä/päädyssä oleva, taka-, perä-, päätyhátsó sor (–ok, –t, –a) takarivi
hátsó szoba (–´k, –´t, –´ja) päätyhuone; peräkamari
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hátsó ülés (–ek, –t, –e) takapenkki
hatszor kuusi kertaa
hatszoros (–ak, –at, –) kuusikertainen
háttérbe szorul (–ok, –t, –j) jäädä taka-alalle
hátul takana
hátúszás (–, –t, –a) selkäuinti
hatvan (–ak, –at, –ja) kuusikymmentä
hattyú (–k, –t, –ja) joutsen
havas (–ak, –at, –abb) luminen, lumen peittämä, lumihavaseső (–k, –t, –je) räntäsade
havat hány (–ok, –t, –j) luoda lunta
havazás (–ok, –t, –a) lumisade
havazik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –zon) sataa lunta
havi kuukausi–, kuukauden
havi bérlet (–ek, –et, –e) kuukausikortti
havonként kuukausittain, kuukaudessa
havonkénti kuukausittainen
havonta kuukausittain, kuukaudessa
havonta egyszer kerran kuussa/kuukaudessa
ház (–ak, –at, –a) talo; (mag-) (siemen)kota; (csiga-)kotilo (etymologia vrt. suomen kota)
haza 1. kotiin
haza 2. (–´k, –´t, –´ja) isänmaa, kotimaa
haza- 3. /prefiksi/
hazaáruló (–k, –t, –ja) maan petturi
hazabuszozik (–ok, –ott, –z haza) matkustaa kotiin bussilla
hazaér (–ek, –t, –j haza) saapua/tulla kotiin
hazaérkezik (–ek, –ett, –z haza) saapua/tulla kotiin
hazaérkezve päästyä kotiin; saapuessa kotiin
hazaérkezvén päästyä kotiin
hazafelé jövet matkalla kotiin, kotimatkalla
hazafi (–ak, –t, –) patriootti
hazafuvaroz –t (–ok, –ott, –z haza) antaa jklle kyyti kotiin, viedä/kuljettaa jk jkn kotiin
hazahoz –t (–ok, –ott, –z haza) tuoda/kuljettaa kotiin
hazai (–ak, –t, –) kotimainen, koti-; (–ak, –t, –ja) kotiruoka
hazai pálya kotikenttä
hazai termék kotimainen tuote
hazai tulajdonú kotimaisessa omistuksessa oleva
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hazajön (–jövök, –jött, gyere/jöjj haza) tulla kotiin
hazakéredzkedik (–ek, –ett, –j haza) pyytää kotiinpääsyä
hazamegy (–ek, –ment, menj haza) mennä kotiin
hazamehet (–ek, –ett, mehess haza) saada/voida mennä kotiin
házas (–ok, –t, –) on naimisissa
házaspár (–ok, –t, –ja) aviopari, pariskunta
házasság (–ok, –ot, –a) avioliitto
házassági évforduló hääpäivä
házasságkötés (–ek, –t, –e) avioliiton solmiminen
házasságot köt –val/–vel (–ök, –ött, köss) solmia avioliitto
házastárs (–ak, –at, –a) aviopuoliso
hazaszeretet (–, –et, –e) isänmaallisuus
hazavezet –t (–ek, –ett, vezess haza) kuljettaa/saattaa kotiin
háziállat (–ok, –ot, –a) kotieläin
házibuli (–k, –t, –ja) kotibileet, kotihipat
házi feladat (–ok, –ot, –a) kotitehtävä
házigazda (–´k, –´t, –´ja) isäntä
házi készítésű (–ek, –t, –) kotitekoinen
házimunka (–´k, –´t, –´ja) kotityöt
háziorvos (–ok, –t, –a) oma lääkäri
háziorvosi rendelő (–k, –t, –je) omalääkärin vastaanotto
házkutatási parancs (–ok, –ot, –a) kotietsintälupa
házmester (–ek, –t, –e) talonmies, huoltomies
házszám (–ok, –ot, –a) talonnumero
házszámtábla (–´k, –´t, –´ja) talonnumerokyltti
háztető (–k, –t, –teteje) talon katto
hazudik –t (–ok, –ott, –j) valehdella
hazugság (–ok, –ot, –a) valhe
hazulról kotoa
Hé! Hei!
hébe–hóba silloin–tällöin
heg (–ek, –et, –e) arpi
hegedű (–k, –t, –je) viulu
hegedül –t (–ök, –t, –j) soittaa viulua
hegy (–ek, –et, –e) vuori, kukkula
hegyhát (–ak, –at, –a) selänne, harjanne
hegy lábánál vuoren juurella
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hegymászás (–, –t, –a) vuoristokiipeily
hegymászó (–k, –t, –ja) vuoristokiipeilijä
hegység (–ek, –et, –e) vuoristo
hegytető (–k, –t, –je) vuoren huippu
hegyvidék (–ek, –et, –e) vuoristo, vuoristoseutu
héj (–ak, –at, –a) kuori (etymologia vrt. suomen koja)
Hej, istenem! Hyvä luoja!
hekker (–ek, –t, –e) hakkeri
helikopter (–ek, –t, –e) helikopteri, kopteri
Helló! Moro! Morjens!
helsinki (–ek, –t, –je) helsinkiläinen
hely (–ek, –et, –e) paikka, istumapaikka, paikkakunta, tila, alue, kunta
helybeli (–ek, –t, –) paikkakunnan asukas, paikkakuntalainen, sikäläinen
helybenhagy –t (–ok, –ott, –j helyben) hyväksyä; pahoinpidellä
helybenhagyólag hyväksyen, kannattaen
helyes (–ek, –et, –ebb) oikea; söpö, söötti
helyesen oikein; söpösti
helyesel –t (–ek/helyeslek, –t, –j) tukea jtak, kannattaa jtak, hyväksyä, suosia
helyeselhető (–ek, –t, –ebb) tuettava, kannatettava, hyväksyttävä
helyesírás (–ok, –t, –a) oikeinkirjoitus
helyesírási hiba oikeinkirjoitusvirhe
helyet foglal (–ok, –t, –j) varata paikka; käydä istumaan
helyett sijaan, sijasta, asemesta; jkn puolesta
helyette sen sijaan; sen tilalle, sen tilalla; hänen puolestaan
helyettes (–ek, –t, –e) sijainen; apulaishelyettesít –t (–ek, –ett, –s) korvata, olla jkn sijaisena, /puhek/ tuurata
helyez –t (–ek, –ett, –z) asettaa, sijoittaa, laittaa, panna, pistää
helyezés (–ek, –t, –e) asettaminen, sijoittaminen, sijoittuminen, laittaminen, sija
helyi (–ek, –t, –) paikallinen, paikallisHelyiérdekű Vasút (= HÉV) paikallisjuna
helyjegy (–ek, –et, –e) paikkalippu
helymeghatározás (–, –t, –a) paikannus
helyrebillent –t (–ek, –ett, billents helyre) saada jk tasapainoon
helyszín (–ek, –t, –e) (tapahtuma)paikka
helyszínel (–ek, –t, –j) (poliisi) tutkia tapahtumapaikkaa
helytelen (–ek, –t, –ebb) väärä, sopimaton
helyzet (–ek, –et, –e) tilanne
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hentes (–ek, –t, –e) lihakauppias; teurastaja; lihakauppa
henye (–´k, –´t, –´bb) laiska, joutilas, toimeton
henyél (–ek, –t, –j) laiskotella, olla joutilaana/toimettomana
hepehupás (–ak, –t, –abb) epätasainen, kuoppainen
hét 1. (–, hetet, –) seitsemän
hét 2. (hetek, hetet, hete) viikko
hetedik (–ek, –et, –e) seitsemäs
hetedik alkalom seitsemäs kerta
hetedike (–´k, –´t, –´je) seitsemäs päivä
hetedikes (–ek, –t, –e) seitsemäsluokkalainen, seiska(luokkalainen)
hetedszer seitsemännen kerran, seitsemättä kertaa
hetedszerre seitsemännellä kerralla, seitsemännellä yrityksellä
hetek óta nem/sem viikkokausiin ei
hetek óta viikkokausia, monta viikkoa
heten seitsemän ihmistä (yhdessä), seitsemän ryhmässä/porukassa
héten viikolla
hetente viikottain, viikossa
hetente egyszer kerran viikossa
hetes (–ek, –t, –e) seitsemäs, seiska, numero seitsemän
hétfő (–k, –t, –je) maanantai
hétfőn maanantaina
hétfőről keddre virradóra maanantain ja tiistain välisenä yönä
hétfős csapat (–ok, –ot, –a) seitsenpäinen ryhmä/porukka, seitsenpäinen joukkue, seitsemän ihmisen ryhmä/porukka; seitsemän ihmisen joukkue
hétfős csoport (–ok, –ot, –ja) seitsenpäinen ryhmä/porukka, seitsemän ihmisen ryhmä/porukka
hétköznap (–ok, –ot, –ja) arkipäivä; arkipäivänä, arkipäivisin
hétszer seitsemän kertaa
hétszeres (–ek, –et, –) seitsenkertainen
hétvége (–´k, –´t, –´je) viikonloppu
hétvégén viikonloppuna
hétvégi (–ek, –t, –) viikonlopun, viikonloppuhétvégi ház (–ak, –at, –a) (kesä)mökki
hetven (–ek, –et, –e) seitsemänkymmentä
HÉV (Helyiérdekű Vasút) (–ek, –et, –je) lähijuna, paikallisjuna
heves (–ek, –et, –ebb) kiivas, kiihkeä, tulinen; kova, raju, väkevä
hézag (–ok, –ot, –ja) aukko, rako, väli, läpi
hézagos (–ak, –at, –abb) aukkoinen, vajavainen, puutteellinen
hiába turhaan
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hiábavaló (–k, –t, –bb) turha, hyödytön, merkityksetön
hiány (–ok, –t, –a) puute, pula
hiányérzet (–ek, –et, –e) puutteen tunne, kaipuu
hiánytalanul kokonaan, täysin, ilman puutteita
hiányzás (–ok, –t, –a) poissaolo
hiányzik (–om/–ok, –ott, hiányozz) olla poissa; –nak/–nek puuttua jklta; jku kaipaa jtak
hiba (–´k, –´t, –´ja) virhe, vika, moka
hibás (–ak, –at, –abb) virheellinen, viallinen; –ban/–ben syyllinen, syypää
hibás termék (–ek, –et, –e) viallinen tuote
hibázik (–ok, –ott, –z) tehdä virhe, erehtyä
hibádzik –ból/–ből (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –zon) puuttua jstak
híd (hidak, hidat, hídja) silta
hideg (–ek, –et, –ebb) kylmä; (–ek, –et, –e) kylmyys
hideg étel (–ek, –t, –e) kylmä ruoka/ateria
hidegtál (–ak, –at, –a) tarjotin, jossa on paistia, leikkeleitä ja salaattia
hideg vacsora (–´k, –´t, –´ja) päivällinen tai illallinen/iltapala, jolla ei syödä keitettyä ruokaa
hideg van on kylmä
hideg víz kylmä vesi
hideg zuhanyként ér –t olla/tulla jklle kuin kylmää vettä niskaan
híg (–ak, –at, –abb) löysä, ohut, laimea, laiha
higít –t (–ok, –ott, –s) ohentaa, laimentaa
higgadt (–ak, –at, –abb) rauhallinen, maltillinen, hillitty, tyyni, levollinen
higul (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) laimeta, laihentua, tulla laimea(mma)ksi
hihetetlen (–ek, –t, –ebb) uskomaton
hihető (–ek, –t, –bb) uskottava
híján –nak/–nek jnk puutteessa
himnusz (–ok, –t, –a) kansallislaulu
hím (–ek, –et, –je) koiras, uros (etymologia vrt. suomen koiras)
hímes tojás koristeltu pääsiäismuna
hímez –t (–ek, –ett/hímzett, –z) koruommella, kirjailla
hímzés (–ek, –t, –e) kirjonta, koruompelu
hír (–ek, –t, –e) sanoma, tieto, sana; huhu; uutinen; maine, huuto
híradó (–k, –t, –ja) uutiset, uutislähetys
hirdet –t (–ek, –ett, hirdess) julistaa, kuuluttaa, ilmoittaa
hirdetés (–ek, –t, –e) ilmoitus
hirdetmény (–ek, –t, –e) kuulutus(asia), julistus; juliste
híres –ról/–ről (–ek, –et, –ebb) kuuluisa, maineikas
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híres-nevezetes /saduissa/ kuuluisa
híressé válik tulla kuuluisaksi
hirtelen nopeasti, odottamatta, äkkiä, yhtäkkiä
hirtelenjében äkkiseltään, tähän hätään
hirtelen történő/bekövetkező (–, –t, –) äkillisesti tapahtuva, äkillinen
hisz (–ek, hitt, higgy) –t luulla; –ban/–ben uskoa jhk
hisz Istenben uskoa Jumalaan
hiszen sillä, koska; -han/-hän
hitel (–ek, –t, –e) luotto
hiteles (–ek, –et, –ebb) aito, oikea; oikeellinen, autorisoitu; uskottava, autenttinen; oikeaksi todistettu
hitelesít –t (–ek, –ett, –s) todistaa oikeaksi
hitelesített másolat oikeaksi todistettu jäljennös
hitelt ad a szavának uskoa jkta (kritiikittä), uskoa jkn puhetta
hiteltelen (–ek, –t, –ebb) epäaito, epäuskottava
hitetlen (–ek, –t, –ebb) epäilevä(inen), epäuskoinen
hitetlenkedve ihmetellen, uskomatta asiaan
hitetlen tamás epäilevä Tuomas
hittanóra (–´k, –´t, –´ja) uskontotunti
hiúz (–ok, –t, –a) ilves
hív –t (–ok, –ott, –j) kutsua; soittaa jklle; –t –nak/–nek kutsua jllak nimellä, nimetä; kutsua jhk tehtävään
hivalkodó (–ak/–k, –t, –bb) pöyhkeilevällä, kerskailevalla
hívás (–ok, –t, –a) kutsu, kutsuminen; (puhelin)soitto
hívat –t (–ok, –ott, hívass) kutsua jk luokseen, kutsuttaa
hivatal (–ok, –t, –a) virasto; toimisto
hivatalnok (–ok, –ot, –a) virkailija
hivatalos (–ak, –at, –abb) virallinen, virkahivatalosan virallisesti
hivatást teljesít (–ek, –ett, –s) olla jssak virassa, tehdä jonkinlainen tehtävä
hivatkozik –ra/–re (–ok, –ott, –z) vedota jhk, viitata jhk
hivatkozás –ra/–re (–ok, –t, –a) vetoaminen, viittaus, viittaaminen
hívatlan vendég kutsumaton vieras, kuokkavieras
hivatott –ra/–re, –ni (–ak, –at, –abb) olla tarkoitettu jhk; on tarkoitus tehdä jtak
híve (–nak/–nek) olla jnk kannattaja
hívható (–ak, –t, –) olla tavoitettavissa; on mahdollista soittaa jklle
hízeleg –nak/–nek // N + számára (hízelgek, hízelgett, hízelegj) mielistellä jkta; imarrella jkta
hízelgő (–ek, –t, –bb) mielistelevä; imarteleva; (–k, –t, –je) mielistelijä, imartelija
hízik (–ok, –ott, –z) lihota; /puhek/ olla ylpeä
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hó 1. (havak, havat, hava) lumi
hó 2. (–, –, hava) /vanha/ kuukausi (päiväyksessä) (etymologia vrt. suomen kuu)
hóbort (–ok, –ot, –ja) päähänpisto, oikku, villitys
hódol –nak/–nek (–ok, –t, –j) panostaa jhk, harrastaa innolla jtak
hódolat + előtt (–ok, –ot, –a) kunnianosoitus
hóember (–ek, –t, –e) lumiukko
hófehér (–ek, –et, –ebb) vitivalkoinen
Hófehérke (–, –´t, –´je) Lumikki
hófúvás (–, –t, –a) lumipyry
hógolyó (–k, –t, –ja) lumipallo
hógolyózik (–ok, –ott, –z) leikkiä lumisotaa, olla lumisotasilla
hogy + imperatiivimuotoinen verbi jotta + indikatiivi/konditionaali
hogy 1. että
hogy 2. kuinka? miten? (etymologia vrt. suomen pronominit kuka, kussa )
hogy(an) miten
hogyan 2. kuinka?, miten? (ks. hogy 2.)
Hogy érzed magad? Mitä kuuluu? Miten voit?
Hogy érzi magát? Mitä kuuluu? Miten voitte? (teitittely, yksi henkilö)
Hogy érzik magukat? Mitä kuuluu? Miten voitte? (teitittely, monta henkilöä)
Hogy érzitek magatokat? Mitä kuuluu? Miten voitte? (sinuttelu, monta henkilöä)
Hogy hívják ...? Saako nimesi/nimenne?
Hogy hívják Önt? Mikä Teidän nimenne on?
Hogy hívnak (téged)? Mikä sinun nimesi on?
Hogyhogy? Miten niin?
hogyisne eipäs, ei missään nimessä
Hogy jutok el ...? Miten pääsee...?
Hogy merészel? Miten hän uskaltaa? Miten Te uskallatte?
hogyne ilman muuta, tietenkin, tottakai
Hogy s mint? Mitä kuuluu?
Hogy telt a hétvége? Kuinka viikonloppu meni?
Hogy tetszik ...? Mitä pidät/pidätte ...?
Hogy vagy? Kuinka voit?, Mitä (sinulle) kuuluu?
Hogy van? Kuinka voitte?, Mitä Teille kuuluu? (yksi ihminen)
Hogy vannak? Kuinka voitte? Mitä Teille kuuluu? (monta ihmistä)
hóhányó (–k, –t, –ja) renttu
hóhatár (–ok, –t, –a) lumiraja
hókotró (–k, –t, –ja) lumiaura
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Hol? Missä?
hol, ... hol milloin ... milloin, vuoroin... vuoroin
holdtölte (–´k, –´t, –) täysikuu
holdtöltekor täysikuun aikaan
hólé (–levek, –levet, –leve) lumisohjo
Hol is hagytuk abba? Mihin jäimmekään?
holland (–ok, –ot, –ja) hollantilainen; hollanti, hollannin kieli
hollandul hollantia, hollanniksi
holló (–k, –t, –ja) korpi
hollóhajú (–ak, –t, –) /runokieltä/ mustatukkainen
Hol marad ilyen sokáig? Missä hän viipyy niin kauan?
holmi (–k, –t, –ja) tavara, kama, kimpsut ja kampsut
holnap (–ok, –ot, –ja) huomispäivä
holnapi (–ak, –t, –ja) huomispäivän, huomisholnapra huomiseen; huomenna
holnapután ylihuomenna
holott mutta, vaikkapa
holt (–ak, –at, –ja) /vanh/ kuollut
holtfáradt (–ak, –at, –) kuolemanväsynyt, rättiväsynyt
holtfáradtan kuolemanväsyneenä, rättiväsyneenä
holttest (–ek, –et, –e) (kuollut) ruumis
homály (–, –t, –a) hämärä, pimeys
homályos (–ak, –at, –abb) hämärä, pimeä; epäselvä
homlok (–ok, –ot, –a) otsa
homok (–, –ot, –ja) hiekka
hón(alj) (–, –, –a) kainalo (etymologia vrt. suomen kainalo)
hóna alatt (–nak/–nek) jkn kainalossa
hónap (–ok, –ot, –ja) kuukausi
honfi (–ak, –t, –) patriootti, isänmaallinen
honfitárs (–ak, –at, –a) maanmies
honfitársaim /monikko/ maanmieheni (–társaim, –társaid, –társai, –társaink, –társaitok, –társaik)
honfoglalás (–ok, –t, –a) maahantulo
honfoglaló (–k, –t, –ja) maahantulija
honi /vanh/ kotimainen (ks. hazai)
honlap (–ok, –ot, –ja) kotisivu
Honnan származik? Mistä on peräisin/kotoisin? Mistä olette kotoisin (yksi henkilö)
Honnan tudod? Mistä sinä tiedät sen?
128

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

Honnan van (Ön)? Mistä olette kotoisin? (yksi ihminen)
Honnan van? Mistä tämä/tuo/se on peräisin?
Honnan vannak (Önök)? Mistä olette kotoisin? (monta henkilöä)
Honnan? Mistä?
hontalan (–ok, –t, –) maaton, sellainen, jolla ei ole kotimaata
honvágy (–, –at, –a) koti-ikävä
honvágya van –nak/–nek jklla on koti-ikävä (honvágyam van, honvágyad van, honvágya van, honvágyunk van, honvágyatok van, honvágyuk van)
hoppon marad jäädä oksalle soittelemaan
hord –t (–ok, –ott, –j) kuljettaa, kantaa, pitää yllään
horgászás (–ok, –t, –a) onkiminen
horgászat (–ok, –ot, –a) onkiminen, onginta, kalastus
horgászbot (–ok, –ot, –ja) onkivapa
horgászni megy lähteä ongelle, lähteä onkireissulle/kalastusreissulle, lähteä kalaan
horgászik (–ok, –ott, horgássz) onkia, olla ongella, olla onkireissulla/kalastusreissulla, käydä kalassa
horgol –t (–ok, –t, –j) virkata
horkol (–ok, –t, –j) kuorsata
horog (horgok, horgot, horga) koukku
horogkereszt (–ek, –et, –je) nuoliristi
horogra akad/kerül jäädä koukkuun
horvát (–ok, –ot, –ja) kroaatti, kroatia
horvátul kroatiaa, kroatiaksi
horzsol –t (–ok, –t, –j) hangata, kiertää, raapia, naarmuta
horzsolás (–ok, –t, –a) naarmu
hossz (–ak, –at, –a) pituus
hosszabb (–ak, –at, –ja) pitempi, pidempi (ks. hosszú)
hosszas (–ak, –at, –abb) pitkällinen, pitkäaikainen, pitkään kestävä
hosszú (–ak, –t, hosszabb) pitkä
hosszú hajú pitkähiuksinen
hosszú idő múlva pitkän ajan kuluttua
hosszú idő óta először ensi kertaa vuosiin
hosszúkás (–ak, –at, –abb) pitkänomainen, pitkulainen
hosszúság (–, –ot, –a) pituus
hosszútávfutó (–k, –t, –ja) pitkänmatkanjuoksija
hosszú távon pitkällä matkalla; pitkällä aikavälillä, pitkällä tähtäimellä
hótorlasz (–ok, –t, –a) lumikinos
Hova való (Ön)? Mistä olette kotoisin?
Hova való? Mistä hän/se on kotoisin?
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Hová? Hova?
Hova? Minne?, Mihin?
Hova akar kilyukadni? Mitä oikein vihjaatte?
hózápor (–ok, –t, –a) lumisade
hoz –t (–ok, –ott, –z) tuoda
hozzá 1. hänen luokseen, hänelle; sen lisäksi
hozzá- 2. /prefiksi/
hozzáad –t –hoz/–hez/–höz (–ok, –ott, –j hozzá) lisätä
hozzáállás –hoz/–hez/–höz (–, –t, –a) suhtautuminen, asenne
hozzáfűz –t –hoz/–hez/–höz (–ök, –ött, –z hozzá) lisätä jtak jhk
hozzáfűznivaló (–k, –t, –ja) lisättävä
hozzájárul –hoz/–hez/–höz (–ok, –t, –j hozzá) liittyä jhk, osallistua jhk; auttaa; hyväksyä, suostua, kannattaa
hozzájárulás –hoz/–hez/–höz (–ok, –t, –a) määräraha, avustus, kannatusmaksu; suostumus, hyväksyminen, kannatus
hozzájut –hoz/–hez/–höz (–ok, –ott, juss hozzá) päästä käsiksi jhk, päästä kiinni jhk, saada jk käsiinsä; ehtiä (tehdä jtak)
hozzám minulle, luoksesi, sinulle (hozzád, hozzá, hozzánk, hozzátok, hozzájuk)
hozzámegy –hoz/–hez/–höz (–ek, hozzáment, menj hozzá) (feleségül) mennä jkn kanssa naimisiin (nainen)
hozzászokik –hoz/–hez/–höz (vain menneessä ajassa: –tam, –ott, –) tottua jhk
hozzátesz –hoz/–hez/–höz –t (–ek, hozzátett, tegyél/tégy hozzá) lisätä
hozzávág –hoz/–hez/–höz –t (–ok, –ott, –j hozzá) heittää jklle
hozzávaló (–k, –t, –ja) ainesosa, raaka–aine
HÖK (= Hallgatói Önkormányzat) ylioppilaskunta
hölgy (–ek, –et, –e) nainen, rouva
Hölgyeim és Uraim! Hyvät naiset ja herrat!
Hölgyem! Rouva! Neiti!
hőmérő (–k, –t, –je) lämpömittari; kuumemittari
hőmérséklet (–ek, –et, –e) lämpötila
hős (–ök, –t, –e) sankari(llinen)
hőség (–ek, –et, –e) helle, kuumuus
hőségriadó (–k, –t, –ja) hellevaroitus
hősies (–ek, –et, –ebb) sankarillinen
hősi halált hal kuolla sankarikuolemaa
hőskor (–ok, –t, –a) sankariaika
húg (húgok, húgot, húga) pikkusisko, nuorempi sisar
húgyhólyag (–k, –t, –ja) virtsarakko (etymologia vrt. suomen kusi, kuse-)
hull a hó sataa lunta
hulla (–´k, –´t, –´ja) (kuollut) ruumis; raato
hulladék (–ok, –ot, –a) jäte
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hulladékszállítás (–, –t, –a) jätehuolto
hulladékszelektálás (–, –t, –a) jätteiden lajittelu
hulladékudvar (–ok, –t, –a) kierrätyskeskus
hullám (–ok, –ot, –ja) aalto; laine; kihara
hullámlovas (–ok, –t, –a) surffailija
hullámos (–ak, –at, –abb) aaltoileva, laineileva, kihara
hullámvasút (–ak, –at, –ja) vuoristorata
hullik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon) putoilla; (eläimestä) kuolla
hungarikum (–ok, –ot, –a) unkarilainen tuote/brändi
huny (–ok, –t, –ja) ummistaa (silmänsä), olla etsijä kuuropiiloleikissä
hunyó (–k, –t, –ja) etsijä kuuropiiloleikissä
húr (–ok, –t, –ja) (soittimen) kieli; jänne
húros hangszer kielisoitin
hús (–ok, –t, –a) liha
húsleves (–ek, –t, –e) lihakeitto
húsvét (–ok, –ot, –ja) pääsiäinen
húsvétkor pääsiäisenä
húsvét másnapja toinen pääsiäipäivä
húsvét másnapján toisena pääsiäipäivänä
húsz (–, húszat, –) kaksikymmentä
huszadik (–ak, –at, –a) kahdeskymmenes
huszadik század 1900–luku
huszas (–ok, –t, –a) numero kaksikymmentä, kaksikymppinen, kahdenkympin kolikko/seteli, kahdenkymmenen forintin kolikko, kahdenkymmenen euron seteli
húz (–ok, –t, –ja) vetää, nostaa; venyttää; valita
húzódik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon) venyä, venähtää; –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél sijaita (joesta, vuoresta, rajasta)
húzza az időt viivytellä
hű –hoz/–hez/–höz (–ek, –t, –bb) uskollinen
hüledezik (–ek, –ett, –z) ihmetellä, päivitellä
hülő (–k, –t, –) viilenevä
hüllő (–k, –t, –je) matelija
hülye (–´k, –´t, –´je) tyhmä
hülyén tyhmästi
hűség (–, –et, –e) uskollisuus
hűséges (–ek, –et, –ebb) uskollinen
hűt (–ök, –ött, –s) viilentää
hűtő (–ek, –t, –bb) viilentävä, jäähdyttävä; (–k, –t, –je) jääkaappi, jäähdytin, jäähdyttäjä
hűtőfolyadék (–ok, –ot, –a) jäähdytysneste
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hűtőház (–ak, –at, –a) kylmävarasto
hűtőpatron (–ok, –t, –ja) kylmävaraaja, kylmäkalle
hűtőszekrény (–ek, –t, –e) jääkaappi
hűtőtáska (–´k, –´t, –´ja) kylmälaukku
hüvely (–ok, –t, –a) tuppi; emätin
hüvelyes (–ek, –et, –e) palkokasvi
hüvelyk (–, –et, –je) peukalo; peukalonkokoinen
hüvelyk matyi peukaloinen
hüvelyknagyságú (–ak, –t, –) peukalonkokoinen
hüvelyknyi peukalonkokoinen
hüvelykujj (–ak, –at, –a) peukalo; peukalonkokoinen
hűvös (–ek, –t, –ebb) viileä, kylmä
I, Í
ibolya (–´k, –´t, –´ja) tuoksuorvokki (Viola odorata); Ibolya (naisten nimi)
IC vonat/InterCity vonat (–ok, –ot, –a) intercityjuna
idáig tähän asti, tässä: siihen asti
ide tänne
ideál (–ok, –t, –ja) ihanne, sankari
ideális (–ak, –at, –abb) ihanteellinen
ideg (–ek, –et, –e) hermo; (jousen) jänne (etymologia vrt. suomen jänne, jäntee-)
idegeire megy (–nak/–nek) käydä jkn hermoille
idegen (–ek, –t, –ebb) vieras
idegen akcentussal beszél puhua vieraalla korostuksella
idegenforgalom (–, –at, –a) turismi
idegenforgalmi iroda matkatoimisto
idegenkedik –tól/–től (–ek, –ett, –j) vierastaa jtak/jkta
idegenné válik (–ok, –t, –j) muuttua vieraaksi
idegen nyelv (–ek, –et, –e) vieras kieli
idegen nyelven folyó oktatás vieraskielinen opetus
idegennyelvi környezet (–ek, –et, –e) vieraskielinen ympäristö
idegen nyelvű oktatás (–, –t, –a) vieraskielinen opetus
idegennyelv-tanítás (–, –t, –a) vieraan kielen opetus
idegennyelv-tanulás (–, –t, –a) vieraan kielen opiskelu
idegenvezető (–k, –t, –je) matkaopas
idegenvezetői tanfolyam (–ok, –ot, –a) (matka)opaskurssi
ideges (–ek, –et, –ebb) hermostunut
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idegesen hermostuneena
idegesít –t (–ek, –ett, –s) hermostuttaa
idegrendszer (–ek, –t, –e) hermosto
Idefigyelj! Kuuntele!
Idehallgass! Kuuntele!
idei (–ek, –t, –) tämänvuotinen
ideiglenes (–ek, –et, –ebb) väliaikainen, tilapäinen
ideiglenes lakcím (–ek, –et, –e) tilapäinen osoite
idén tänä vuonna
idény (–ek, –t, –e) kausi, sesonki, vuodenaika
idénymunka (–´k, –´t, –´ja) sesonkityö, kausityö
idénymunkás (–ok, –t, –a) sesonkityöläinen, kausityöläinen
idénytermék (–ek, –t, –e) sesonkituote, kausituote
idétlen (–ek, –t, –ebb) typerä
idéz –t (–ek, –ett, –z) lainata, siteerata; haastaa (oikeuteen); palauttaa (mieleen)
idézet (–ek, –et, –e) lainaus
idő (–k, –t, ideje) aika; ilma, sää, keli
időben hyvissä ajoin, ajoissa
időbeosztás (–ok, –t, –a) aikataulu, aikatauluttaminen
időjárás (–, –t, –a) sää, ilmasto
időnként ajoittain, joskus
időpocsékolás (–, –t, –a) ajan haaskausta
időpont (–ok, –ot, –ja) ajankohta; (lääkäri-/kampaaja-)aika
időpontfoglalás (–ok, –t, –a) ajanvaraus
időpontot foglal orvoshoz/fodrászhoz varata aikaa lääkärille/kampaajalle
időpontot kér (az orvostól/a fodrásztól) varata (lääkäri-/kampaaja-)aika, varata aika lääkärille/kampaajalle
időrablás (–, –t, –a) ajan tuhlaus(ta), ajan haaskaus(ta)
időrabló (–ak, –t, –) aikaavievä
idős (–ek, –et, –ebb) iäkäs, ikääntynyt (ihminen), seniori–; (–ek, –et, –e) ikäihminen, seniori
idősebb iäkkäämpi; vanhempi (ihminen)
időszak (–ok, –ot, –a) (aika)kausi
időszakos kiállítás (–ok, –t, –a) vaihtuva näyttely
időszerű (–ek, –t, –bb) ajankohtainen
időtöltés (–ek, –t, –e) ajanvietto
időt rabló aikaa vievä
időt szakít –ra/–re (–ok, –ott, –s) järjestää aikaa jllek, viettää aikaa jnk parissa, käyttää aikaa jhk
időt szán –ra/–re (–ok, –t, –j) käyttää aikaa jhk, viettää aikaa jnk parissa
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ifjak /monikko; vanha, valikoitua tyyliä/ nuoret miehet
ifjú (–ak/–k, –t/ifjat, -bb/ifjabb) nuori; (–ak/–k, –t/ifjat, ifja) nuorimies
ifjúkor (–, –t, –a) nuoruus(ikä)
ifjúkorában hänen nuoruudessaan, (hän) nuorena
ifjúkoromban nuoruudessani, minä nuorena (ifjúkorodban, ifjúkorában, ifjúkorunkban, ifjúkorotokban, ifjúkorukban)
ifjúság (–, –ot, –a) nuoruus; nuoriso
ifjúsági (–ak, –t, –) nuoruuden, nuoruus-; nuorison, nuorisoigaz (–ak, –at, –a) totta, tosi, pitää paikkansa
igaz, ami igaz totta puhuen
igaza van –nak/–nek hän on oikeassa (igazam van, igazad van, igaza van, igazunk van, igazatok van, igazuk van)
igazából oikeastaan
igazán todella, totisesti, oikeasti
igazgató (–k, –t, –ja) johtaja, rehtori
igazi (–ak, –t, –) todellinen, varsinainen; aito
igazol –t (–ok, –t, –j) todistaa, osoittaa
igazolás (–ok, –t, –a) todistus
igazolatlan hiányzás (–ok, –t, –a) luvaton poissaolo
igazoltat –t (–ok, –ott, igazoltass) tarkistaa/tarkastaa jkn henkilöllisyys, tarkastaa ajokortti ja rekisteriote
igazolvány (–ok, –t, –a) todistus, kortti
igazság (–ok, –ot, –a) totuus
igazságos (–val/–vel) (–ak, –at, –abb) oikeudenmukainen (jkn suhteen)
igazságosság (–ok, –t, –a) oikeudenmukaisuus
igazság szerint oikeastaan
igazságtalan (–val/–vel) (–ok, –t, –abb) epäoikeudenmukainen (jkn suhteen)
igazságtalanság (–ok, –ot, –a) epäoikeudenmukaisuus
ige (–´k, –´t, –´je) verbi; sana (Raamattu)
igei állítmány predikaatti
igen kyllä, niin, myöntyvä vastaus; kovin, hyvin
igenis kylläpä
Igenis! Kyllä herra /rouva ....!; Käskystä!
igen is, meg nem is joo ja ei
Igen, kérek. Kyllä, otan (kohtelias vastaus kysymykseen Otatko? Kérsz?).
igent mond –nak/–nek –ra/–re (–ok, –ott, –j) vastata myönteisesti jklle jhk, suostua jhk (jkn pyynnöstä)
igény (–ek, –t, –e) tarve; vaatimus(taso)
igényel –t (–ek, –t, –j) vaatia, kysyä, anoa, tarvita, edellyttää
igénylés (–ek, –t, –e) vaatiminen, kysyminen, anominen
ígér –t –nak/–nek (–ek, –t, –j) luvata jtak jklle
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ígéret (–ek, –et, –e) lupaus
ígérete ellenére vastoin lupaustaan
így niin, näin; tällä tavalla, tällä lailla; /konjunktio/ näin ollen
igyekszik/igyekezik (–ni) (–em/–ek, igyekezett, igyekezz) yrittää (parhaansa mukaan) tehdä jtak
igyekvés (–, –t, –e) ahkeruus, raippaus
igyekvő (–ek, –t, –bb) ahkera, reipas
így meg úgy niin ja näin
Így megfelel? Käykö näin?
így van niin se on; pitää paikkansa
igyekezik (–ni –t) (igyekezek/igyekszek, igyekezett, igyekezz) ahkeroida, ahertaa, ponnistella, työskennellä ahkerasti
igyekeztem pyrin, yritin (ks. igyekszik, igyekezik)
igyekszik (+ –ni –t ) (igyekszek/igyekezek, igyekezett, igyekezz) ahkeroida, ahertaa, ponnistella, työskennellä ahkerasti
ihlet (–, –et, –e) into, inspiraatio
íj (–ak, –at, –a) jousi
íjász (–ok, –t, –a) jousiampuja
íjászat (–, –ot, –a) jousiammunta
ijedelem (ijedelmek, ijedelmet, ijedelme) pelästyminen
Ijedelemre semmi ok. Ei ole syytä pelätä/pelästyä.
ijedt (–ek, –et, –ebb) säikähtynyt, pelokas
ijedség (–ek, –et, –e) säikähdys
ijedtség (–, –et, –e) säikähtyminen, säikähtyneisyys
ijeszt (–ek, –ett, ijessz) pelästyttää
ijesztget (–ek, –ett, ijesztgess) pelotella
ijesztő (–ek, –t, –bb) pelottava
iker (ikrek, ikret, ikre) kaksonen, kaksoset
ikerház (–ak, –at, –a) paritalo
iksszer (= x-szer) monta kertaa
illat (–ok, –ot, –a) tuoksu, haju
illat leng be –t tuoksu täyttää jtak
illatos (–ak, –at, –abb) hyväntuoksuinen
illatszer (–ek, –t, –e) hajuvesi
illatszerbolt (–ok, –ot, –ja) kemikaalio
illékony (–ak, –at, –abb) eteerinen, haihtuva
illet –t (kolmannessa persoonassa: –, –ett, illessen) koskea jtak; jnk suhteen
illető (–ek, –t, –) –t jkta/jtak koskeva; (–k, –t, –je) kyseinen/eräs henkilö
illetően /postpositio/ N + –t jkn asian tiimoilta, suhteen, koskien jtak
illetőleg /konjunktio/ sekä
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illetve siis, tai, taikka
illik –hoz/–hez/–höz (–ek, –ett, –) sopia jhk; –t –ni (kolmannessa persoonassa) sopia (tehdä jtak)
illóolaj (–ak, –at, –a) eteerinen öljy
ily /valikoitua tyyliä/ (–, ilyet, –) tällainen, sellainen
ilyen (–ek, –t/ilyet, –ebb) tällainen, sellainen
ilyenkor tällöin, silloin
ilyen körülmények között näissä olosuhteissa
imád –t (–ok, –ott, –j) jumaloida; –t (–ni) rakastaa yli kaiken jtak
immár nyt, vastedes
imperativusz (–ok, –t, –a) imperatiivi
import (–, –ot, –ja) tuonti
importál –t (–ok, –t, –j) tuoda jtak (maahan)
ín (inak, inat, ina) jänne (etymologia vrt. suomen suoni)
inába száll a bátorsága –nak/–nek pelästyä, jklta menee pupu pöksyyn
inas 1. (–ak, –at, –abb) jännekäs
inas 2. (–ok, –t, –a) palvelija
inaszakadtából rohan (–ok, –t, –j) juosta erittäin lujaa, juosta pää kolmantena jalkana
indít –t (–ok, –ott, –s) käynnistää
indíték (–ok, –ot, –a) motiivi, vaikutin, syy, peruste
indíttatás –hoz/–hez/–höz (–ok, –t, –a) motivaatio jhk
indítványoz –t (–ok, –ott, –z) ehdottaa jtak
indokol –t –val/–vel (–ok, –t, –j) perustella, argumentoida
indul (–ok, –t, –j) lähteä; olla lähdössä; –ban/–ben osallistua kilpailuun
indulás (–ok, –t, –a) lähtö
indulási idő (–k, –t, ideje) lähtöaika
indulóban van olla lähdössä
indulófélben van olla lähdössä
influenza (–´k, –´t, –´ja) flunssa
influenzás (–ak, –at, –abb) flunssainen, flunssapotilas
információ (–k, –t, –ja) tieto; neuvonta(tiski)
informatika (–, –´t, –´ja) informatiikka, tietojenkäsittelytiede
informatikus (–ok, –t, –a) informaatikko
ing 1. (–ek, –et, –e) (miesten)paita
ing 2. (ingok, ingott, inogj) heilua, horjua (ks. myös inog)
inga (–´k, –´t, –´ja) heiluri
ingaóra (–´k, –´t, –´ja) heilurikello, seinäkello (, jossa on heiluri)
ingás (–ek, –t/ilyet, –ebb) heiluminen, horjuminen
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ingat –t (–ok, –ott, ingass) heilauttaa; horjuttaa
ingatja a fejét heiluttaa/ravistella/pudistaa päätä
ingatlan (–ok, –t, –ja) kiinteistö
ingatlaniroda (–´k, –´t, –´ja) kiinteistövälistystoimisto
ingyen ilmaiseksi, maksutta, korvauksetta, palkiotta
ingyenes (–ek, –et, –) ilmainen, maksuton, korvaukseton, palkioton, vapaasti saatava
ingyenesen ilmaiseksi, maksutta, korvauksetta, ilman palkkiota
ingyenesség (–, –et, –e) ilmaisuus, maksuttomuus, korvauksettomuus, palkiottomuus
ínhüvely-gyulladás (–ok, –t, –a) jännetuppitulehtus
injekció (–k, –t, –ja) ruiske, pistos, injektio
injekciót kap (–ok, –ott, –j) saada ruiske, saada ruiske pistoksena
inkább enemmän; mieluummin; pikemmin(kin)
innen täältä, tästä
innivaló (–k, –t, –ja) juotava
inog (ingok, ingott, inogj) / ing (ingok, ingott, inogj) heilua, horjua
int –t –val/–vel (–ek, –ett, –s) heilauttaa kättä; varoittaa
integet (–nak/–nek) (–ek, –ett, integess) heilutella kättä, vilkuttaa jklle
intelem (intelmek, intelmet, intelme) varoitus; ohje
intenzív (–ek, –et, –ebb) intensiivinen
interjú (–k, –t, –ja) haastattelu
interjút készít –val/–vel haastatella jkta
Internet (–, –et, –je) Internet
intéz –t (–ek, –ett, –z) toimittaa, järjestää, hoitaa jtak; kohdistaa, osoittaa; asettaa; asioida
intéz néhány szót –hoz/–hez/–höz kohdistaa/osoittaa sanansa jklle, puhua jklle
intézet (–ek, –et, –e) laitos
intézkedés (–ek, –t, –e) toimenpide
intézkedést foganatosít (–ok, –ott, –s) suorittaa toimenpide (poliisi)
intézmény (–ek, –t, –e) instituutti
intézménytípus (–ok, –t, –a) laitostyyppi
intéznivaló (–k, –t, –ja) hoidettava(t) asia(t)
íny (–ek, –t, –e) ien (etymologia vrt. suomen ien, ikene-)
ínyenc (–ek, –et, –ebb) herkullinen; (–ek, –et, –e) herkkusuu
ínyencség (–ek, –et, –e) herkkupala, herkut
ínyére van –nak/–nek (kolmannessa persoonassa: –, volt, legyen) olla jkn mieleen
ipar (–ok, –t, –a) teollisuus
ipari (–ak, –t, –) teollisuus–, teollisuuden
iparkodik (–ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz // –ni) (–om/–ok, –ott, –j) kiirehtiä, kiiruhtaa
137

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

iparosodik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon) teollistua
ír 1. (–ek, –t, –je) irlantilainen
ír 2. –t (–ok, –t, –j) kirjoittaa
iram (–ok, –ot, –a) tahti, vauhti
iramodik (–om/–ok, –ott, –j) kiirehtiä, kiiruhtaa
iránt /postp/ kohtaan, –sta/–stä
iránta häntä kohtaan (irántam, irántad, iránta, irántunk, irántatok, irántuk)
iránta való szeretet rakkaus häntä kohtaan
iránta való elkötelezettség sitoutuneisuus häneen/siihen
irántad sinua kohtaan
irántam minua kohtaan
irántatok teitä kohtaan
iránti szeretet rakkaus jkta kohtaan
iránti elkötelezettség sitoutuneisuus jhk
irántuk heitä kohtaan
irántunk meitä kohtaan
iránti kohtaan + partisiippi
irány (–ok, –t, –a) suunta
irányelv (–ek, –et, –e) suositus; ohjesääntö, direktiivi
irányít –t (–ok, –ott, –s) ohjata, johtaa
irányul –ra/–re (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) suuntautua jhk, kohdistua jhk; olla suunnattu jhk
irányvonal (–ak, –at, –a) suuntaviiva
írásban kirjallisesti
írásbeli (–k, –t, –) kirjallinen; (–k, –t, –je) kirjallinen tehtävä/tentti
írástudatlan (–ok, –t, –) lukutaidoton
írástudó (–k, –t, –ja) lukutaitoinen
irat (–ok, –ot, –a) asiakirja, (viralliset) paperit
írat –t (–ok, –ott, írass) kirjoituttaa, antaa jkn kirjoittaa
irattáska (–´k, –´t, –´ja) salkku
irgalmatlan (–ok, –t, –abb) armoton; armottoman
irhabunda (–´k, –´t, –´ja) lampaannahkaturkki
irigyel –t –ért/miatt (–ek, –t, –j) kadehtia jkta
írja a levelet kirjoittaa kirjettä
írnok (–ok, –ot, –a) kirjuri
író (–k, –t, –) kirjoittava; (–k, –t, –ja) kirjailija
íróasztal (–ok, –t, –a) kirjoituspöytä
iroda (–´k, –´t, –´ja) toimisto, konttori
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irodalom (irodalmak, irodalmat, irodalma) kirjallisuus
írógép (–ek, –et, –e) kirjoituskone
irritáció (–k, –t, –ja) ärtyneisyys
irritál –t (–ok, –t, –j) ärsyttää
irritált (–ak, –at, –abb) ärtynyt, ärsyyntynyt
irt –t (–ok, –ott, –s) tappaa, murhata, torjua; hakata (puita)
irtás (–ok, –t, –a) tappaminen, murhaaminen, torjunta; (harvennus)hakkuu, hakkuualue (metsässä)
irtó 1. (–k, –t, –bb) tappava, torjuva; (–k, –t, –ja) torjuja
irtó 2. /adverbi, puhek/ erittäin
írva van on kirjoitettu
is myös, –kin
iskola (–´k, –´t, –´ja) koulu
iskolaelőkészítő (tanfolyam) esikoulu
iskolai előmenetel (–ek, –t, –e) koulumenestys
iskolai végzettség (–, –et, –e) koulutus
iskoláz –t (–ok, –ott, iskolázz) kouluttaa
iskoláztatás (–, –t, –a) koulutus; koulunkäynti
ismer –t (–ek, –t, –j) tuntea, tietää
ismeret –ról/–ről // –va/–vel kapcsolatban (–ek, –et, –e) tieto, osaaminen
ismeretlen (–ek, –t, –ebb) tuntematon
ismeretlen körülmények között tuntemattomissa/selvittämättömissä/hämärissä olosuhteissa
ismeretet elsajátít (–ok, –ott, –s el) omaksua jtak
ismeretség (–ek, –et, –e) tuttavuus
ismeretségi hálózat (–ok, –ot, –a) sosiaalinen verkosto
ismeretszerzés (–ek, –t, –e) tiedonhaku
ismeretterjesztő (–ek, –t, –) helppotajuinen, suurelle yleisölle tarkoitettu, populääri
ismeretterjesztő irodalom tietokirjallisuus
Ismeri? Tunnetteko?
ismerkedési est (–ek, –et, –je) tutustumisilta, -bileet
ismerős (–ök, –t, –e) tuttava, tuttu
ismert (–ek, –et, –ebb) tunnettu
ismétel –t (–ek, –t, –j) toistaa, kerrata
ismételget –t (–ek, –ett, ismételgess) toistella, kertailla
ismétlés (–ek, –t, –e) toisto, kertaus
ismétlő (–k, –t, –) toistava, kertaus- ; (–k, –t, –je) toistoa/kertausta tekevä, kertaava
ismétlő gyakorlat kertausharjoitus
ismétlődés (–ek, –t, –e) toistuminen, toisto
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ismétlődik (kolmannessa persoonassa: –, –ött, –jön) toistua, kertaantua
iszonyú (–ak, –t, –bb) hirvittävä; hirvittävän
iszonyúan hirvittävästi
iszonyú sok hirvittävän paljon
Isten (–, –t, –e) Jumala
Isten bocsássa (meg) (bűnömet)! /fraasi/ Jumala antakoon anteeksi (syntiäni)!
Isten ments, dehogy! (Jumala) paratkoon, ei missään nimessä!
istenfélő (–k, –t, –bb) hurskas, uskovainen, uskonnollinen
Istenem! Herra Jumala!
istentisztelet (–ek, –et, –e) jumalanpalvelus
iszik –t (–om/–ok, ivott, igyál) juoda; juoda alkoholia, ryypätä (etymologia vrt. suomen juoda)
iszonyat (–ok, –ot, –a) kauhu, kammo
ital (–ok, –t, –a) juoma
italbolt (–ok, –ot, –ja) /virall/ kapakka
italos állapotban juopuneena, päihtyneenä
itat –t –val/–vel (–ok, –ott, itass) juottaa, antaa juotavaa
itt az ideje + –ni –t // , hogy + imperatiiviverbi on aika tehdä jtak
itt tässä, täällä
itthon (täällä) kotona
itthonlét (–ek, –et, –e) kotonaolo
ív (–ek, –et, –e) kaari, holvi; arkki
ivás (–, –t, –a) juominen, juonti
ível (–ek, –t, –j) kaareutua
íz 1. (–ek, –t, –e) /vanh/ ruumiinosa
íz 2. (–ek, –t, –e) maku
izé tuota noin
ízekre szaggat –t (–ok, –ott, szaggass) repiä jk kappaleiksi
ízes (–ek, –et, –ebb) maukas, maittava, herkullinen, mehevä; hillolla täytetty
ízesít –t (–ek, –ett, –s) maustaa
ízetlen (–ek, –t, –ebb) mauton (vitsi, jne.)
izgalmas (–ak, –at, –abb) jännittävä, jännä
izgalom (izgalmak, izgalmat, izgalma) jännitys
izgat –t (–ok, –ott, izgass) jännittää, vaivata, hermostuttaa, ärsyttää jkta
izgatott (–ak, –at, –abb) jännittynyt, hermostunut
izgatottan jännittyneenä; hermostuneena
izgul N + miatt (–ok, –t, –j) jännittää, hermostua
ízlel –t (–ek, –t, –j) maistaa
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ízlelés (–, –t, –e) maistaminen; makuaisti
ízlés (–ek, –t, –e) maku
ízléses (–ek, –et, –ebb) aistikas, tyylikäs, elegantti, hyvällä maulla tehty
ízlik –nak/–nek (kolmannessa persoonassa: –, –ett, –) maistua jklle
izmos (–ak, –at, –abb) lihaksikas
izom (izmok, izmot, izma) lihas
izomzat (–ok, –ot, –a) lihaksisto
íztelen (–ek, –t, –ebb) mauton (ruoka jne.)
izzad (–ok, –t, –j) hikoilla
izzadság (–, –ot, –a) hiki
izzadságszag (–, –ot, –a) hienhaju
izzadságszagú (–ak, –t, –bb) haista hieltä, hienhajuinen
izzaszt –t (–ok, –ott, izzassz) hiostaa; hiilostaa
izzadt (–ak, –at, –abb) hikinen
izzadtság (–, –ot, –a) hikisyys, hikinen olo
izzik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon) hehkua
izzó (–ak, –t, –bb) hehkuva; (–k, –t, –ja) hehkulamppu
J
jácint (–ok, –ot, –ja) hyasintti; Jácint (miesten nimi)
Jaj de ...! Onpas ...!
Jaj! Voi! Au!
Jaj, de örülök, hogy …! Olen hyvin/todella iloinen, että...
január (–ok, –t, –ja) tammikuu
január elején tammikuun alussa
január közepén tammikuun puolivälissä
január végén tammikuun lopussa
japán (–ok, –t, –t) japanilainen; japanin kieli
japánul japanin kielellä
jár –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél (–ok, –t, –j) käydä, kulkea, kävellä; –nak/–nek kuulua jklle; –val/–vel olla mukana jossakin, jkn seurauksena; seurustella;
sattua jklle
járás (–ok, –t, –a) askeleet, kävely, käveleminen; piiri(kunta)
járat (–ok, –ot, –a) käytävä; (bussi)vuoro, lento
járatindulás (–ok, –t, –a) bussi(vuoro)n lähtö, lentovuoron/lenkoneen lähtö
járatos –ban/–ben (–ak, –at, –abb) kokenut jssak, perehtynyt jhk; taitaa, osata jtak
járattörlés (–ek, –t, –e) lennon peruutus/peruminen/peruuntuminen
járda (–´k, –´t, –´ja) jalkakäytävä
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járgány (–ok, –t, –a) (meno)peli, kulkupeli
Járj sikerrel! /sinuttelu, yksikkö/ Onnea matkaan! Lykkyä tykö!
Járjon sikerrel! /teitittely, yksikkö/ Onnea matkaan!
Járjanak sikerrel! /teitittely, monikko/ Onnea matkaan!
Járjatok sikerrel! /sinuttelu, monikko/ Onnea matkaan! Lykkyä tykö!
jármű (–művek, –művet, –műve) kulkuväline, kulkuneuvo, ajoneuvo, ajokki, ajopeli, menopeli, kulkupeli
járóka (–´k, –´t, –´ja) leikkikehä
jártában-keltében hän kulkiessaan, hän ollessaan liikkeellä, hänen ollessa liikkeellä
jártas –ban/–ben (–ak, –at, –abb) kokenut jssak, perehtynyt jhk; taitaa, osata jtak (ks. járatos)
jártasság –ban/–ben (–ok, –ot, –a) perehtyneisyys, kokeneisuus, taito
jártodban-keltedben kulkiessasi, ollessasi liikkeellä
jártotokban-keltetekben kulkiessanne, ollessanne liikkeellä
jártomban-keltemben kulkiessani, ollessani liikkeellä
jártunkban-keltünkben kulkiessamme, ollessamme liikkeellä
jártukban-keltükben he kulkiessaan, he olleessaan liikkeellä, heidän ollessa liikkeellä
járul –hoz/–hez/–höz (–ok, –t, –j) mennä jhk, astua jhk; liityä jhk; osallistua jhk
járulék (–ok, –ot, –a) maksu
játék (–ok, –ot, –a) leikki, peli, pelaaminen; leikkikalu, lelu; pelleily, teatteri; teatteri(esitys)
játék a barátokkal leikki/peli/pelaaminen kavereiden/ystävien kanssa
játékos (–ak, –at, –abb) leikillinen, leikkimielinen (ihminen, kilpailu), leikkisä; (–ok, –t, –a) pelaaja
játszik –t –val/–vel (–om/–ok, –ott, játssz) leikkiä, pelata; pelleillä; –n/–on/–en/–ön soittaa jtak (instrumenttia)
játszótárs (–ak, –at, –a) leikkikaveri
játszótér (–terek, –teret, –tere) leikkikenttä
javai (–nak/–nek) jkn omaisuus/omaisuudet
javak omaisuus
javaslat (–ok, –ot, –a) ehdotus
javasol –t –nak/–nek (javas(o)lok, javasolt, javasolj) ehdottaa, suositella, neuvoa
javít –t (–ok, –ott, –s) parantaa; oikaista; parannella; korjata
jávorszarvas (–ok, –t, –a) hirvi
jég (jegek, jeget, jege) jää (etymologia vrt. suomen jää)
jegel –t (–ek, –t, –j) jäädyttää
jeges (–ek, –et, –ebb) jäinen, jäätynyt
jégeső (–k, –t, –je) raesade
jégeső esik sataa rakeita
jegestea (–´k, –´t, –´ja) jäätee
jéghoki (–, –t, –ja) lätkä, jääkiekko
jégkorong (–, –ot, –ja) jääkiekko; (–ok, –ot, –ja) kiekko
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jégkorongozik (–ok, –ott, –z) pelata jääkiekkoa
jégkorongpálya (–´k, –´t, –´ja) jääkiekkokaukalo
jégkorszak (–ok, –ot, –a) jääkausi
jégkrém (–ek, –et, –je) jäätelö
jégtükör (–tükrök, –tükröt, tükre) jääpinta
jegy (–ek, –et, –e) (matka)lippu, (pääsy)lippu; (tunto)merkki; leima; kortti; arvosana
jegyben jár –val/–vel olla kihloissa jkn kanssa
jegyese (–nak/–nek) olla jkn kihlattu; hänen kihlattunsa
jegyesed kihlattusi
jegyesem kihlattuni
jegyesetek kihlattunne
jegyesünk kihlattumme
jegyesük heidän kihlattunsa
jegy nélkül utazik (–om/–ok, –ott, –z) matkustaa ilman lippua, matkustaa pummina
jegygyűrű (–k, –t, –je) vihkisormus
jegykezelő (–k, –t, –je) lipuntarkastaja, konduktööri
jegykezelő készülék (–ek, –et, –e) lipuntarkastus laite, leimasin
jegypénztár (–ak, –t, –a) lippukassa
jegyszedő (–k, –t, –je) lipuntarkastaja (elokuvissa, teatterissa)
jegyváltás (–, –t, –a) lipun ostaminen
jegyzetel –t (–ek, –t, –j) kirjoittaa jtak muistiin
jegyzetfüzet (–ek, –et, –e) lehtiö
jegyző (–k, –t, –je) notaari, kirjuri, pöytäkirjanpitäjä
jegyzőkönyv (–ek, –et, –e) pöytäkirja
jegyzőkönyvet vezet pitää pöytäkirjaa
jegyzőkönyvvezető (–k, –t, –je) pöytäkirjanpitäjä
jel (–ek, –et, –e) merkki (etymologia vrt. suomen jälki)
jelen 1. läsnä
jelen 2. (–, –t, –e) nykyaika
jelen esetben/helyzetben tässä tapauksessa/tilanteessa
jelen van olla läsnä
jelenet (–ek, –et, –e) kohtaus; osa (näytelmä)
jelenetet rendez (–ek, –ett, –z) järjestää kohtaus
jelenik meg (ks. megjelenik) ilmestyä
jelenleg tällä hetkellä, nykyään, nyt
jelenlegi (–ek, –t, –) nykyinen
jelenlét (–ek, –et, –e) läsnäolo
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jelenlevő (–k, –t, –) läsnä oleva
jelenlévő ks. jelenlevő
jelent –t (–ek, –ett, –s) tarkoittaa, merkitä jtak; –t (–ról/–ről ) –nak/–nek raportoida jk jklle; –t –ról/–ről tiedottaa
jelentékeny (–ek, –t, –ebb) merkittävä, tärkeä
jelentéktelen (–ek, –t, –ebb) merkityksetön, mitätön
jelentés –ról/–ről (–ek, –t, –e) merkitys, tarkoitus; raportti, tiedotus
jelentkezik (–em/–ek, –ett, –z) ottaa yhteyttä, soittaa; /koulussa/ viitata; –ra/–re // –ba/–be ilmoittautua; hakea, ilmoittautua;–val/–vel ilmestyä, ilmetä, ilmaantua; tuntua
jelentkezik szólásra pyytää puheenvuoroa
jelentkezik vmilyen szakra hakea jhk aineeseen (korkeakouluissa), hakea opiskelemaan jtak ainetta
jelentős (–ek, –et, –ebb) merkittävä, suuri
jelentősen merkittävästi, suuresti
jelentős eredmény merkittävä tulos/saavutus
jelentőség (–, –et, –e) merkitys, (paino)arvo
jelentősége van –nak/–nek jllak on merkitys
jelez –t (–nak/–nek) (jelezek/jelzek, jelezett/jelzett, jelezz) merkitä, osoittaa, näyttää, antaa merkki; kertoa, sanoa, ilmoittaa, kirjoittaa; huomauttaa
jelkép (–ek, –et, –e) symboli, vertauskuva
jelképez –t (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –ett, –zzen) symboloida, symbolisoida
jelleg (–, –et, –e) luonne, piirre, ominaispiirre, leima, sävy
jellegzetes (–ek, –et, –ebb) tyypillinen, ominainen jllek, erikoinen
jellegzetesség (–ek, –et, –e) ominaisuus, erikoisuus, erikoispiirteet
jellem (–ek, –et, –e) luonne
jellemes (–ek, –et, –ebb) rehellinen, kunniallinen
jellemez –t (jellemzek/jellemezek, jellemzett/jellemezett, –z) luonnehtia
jellemezhető (–(e)k, –t, –bb) olla luonnehdittavissa
jellemző –ra/–re (–ek, –t, –bb) tyypillinen jllek; (–k, –t, –je) leima, ominaisuus
jellemzően tyypillisesti
jelmez (–ek, –t, –e) naamiaisasu
jelmezbál (–ok, –t, –ja) naamiaiset
jelmeztervező (–k, –t, –) puvustaja, pukusuunnittelija
jelszó (–szavak, –szót, –szava) iskulause; salasana
jelöl –t (–ök, –t, –j) merkata, merkitä; osoittaa, ilmaista; laittaa ehdolle, asettaa ehdokkaaksi
jelölt (–ek, –et, –je) merkitty; ehdokas, kandidaatti
jelzőlámpa (–´k, –´t, –´ja) liikennevalo(t)
jó 1. (–k, –t, –bb) hyvä; 2. (–k/javak, –t, java) hyve
Jó! Hyvä on! Selvä!
jó alakja van –nak/–nek jklla on sopusuhtainen vartalo
jóban van –val/–vel olla hyvissä väleissä jkn kanssa
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jobb parempi; oikeanpuoleinen, oikea
jobban paremmin, enemmän /verbin yhteydessä/
jobban mondva paremmin sanottuna
jobban szeret –t –nál/–nél (–ek, –ett, szeress) tykätä enemmän jstak jtak, rakastaa jkta enemmän kuin toista
jobban van olla paremmalla tolalla; voida paremmin
jobb híján paremman puutteessa
jobbnál jobb toinen toistaan parempi
jobbra oikealle, oikealla
jobbra-balra kaikkialla, yltympäriinsä
jobbra fordul (–ok, –t, –j) kääntyä oikealle; kääntyä parempaan suuntaan
jobbulás (–, –t, –a) paraneminen
Jobbulást kívánok! Pikaista paranemista! Paranemista! Parane pian!
jó benyomást kelt –ban/–ben tehdä hyvä vaikutus jkh
Jó bornak nem kell cégér. hyvä tavara/asia ei kaipaa mainontaa
jó dolga van –nak/–nek jklla menee hyvin, jkta pidetään hyvänä
Jó éjszakát (kívánok)! Hyvää yötä!
Jó éjt (kívánok)! Hyvää yötä!
Jó estét (kívánok)! Hyvää iltaa!
Jó étvágyat (kívánok)! Hyvää ruokahalua!
jó fej (–ek, –et, jobb fej) hauska/mukava/kiva tyyppi
jó formában van olla hyvässä kunnossa
jog (–ok, –ot, –a) oikeus
jogász (–ok, –t, –a) lakimies
jógázik (–ok, –ott, –z) harrastaa joogaa
joggal oikeutetusti
joghallgató (–k, –t, –ja) oikeustieteen opiskelija
joghurt (–ok, –ot, –ja) jogurtti
jogi diplomát szerez valmistua oikeustieteen kandidaatiksi/maisteriksi
jogi kar (–ok, –t, –a) oikeustieteen tiedekunta
jogilag lain mukaan
jogorvoslat (–, –ot, –a) oikeusapu
jogos (–ak, –at, –abb) oikeutettu; oikeudenmukainen, oikea, oikeellinen
jogosít –t –ra/–re (–ok, –ott, –s) oikeuttaa jkta jhk
jogosítvány (–ok, –t, –a) ajokortti
jogosult –ra/–re (–ak, –at, –ja) oikeutettu (ihminen), oikeuskelpoinen
jogra jár /puhek/ opiskella oikeustieteellisessä
jogsegély-szolgálat (–ok, –ot, –a) oikeusapu, oikeusaputoimisto
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jogszabályt sért –val/–vel rikkoa lakia, loukata oikeusmääräyksiä jllak
jogszerű (–ek, –t, –bb) oikeutettu (asia, teko), oikeudenmukainen, laillinen
jogszerűtlen (–ek, –t, –ebb) oikeudenvastainen, laiton, epäoikeutettu
jogtalanul ilman oikeutta, laittomasti, väärin perustein
jogtalanság (–ok, –ot, –a) epäoikeudenmukaisuus, vääryys
jogtudomány (–ok, –t, –a) oikeustiede
jogtudományi kar oikeustieteellinen tiedekunta
jó hangulatban van (vagyok, vagy, van, vagyunk, vagytok, vannak) olla hyvällä tuulella
Jó hétvégét (kívánok)! Hyvää viikonloppua! Hyvät viikonloput!
jó idő van on hyvä ilma/sää
jóindulat (–, –ot, –a) hyvä tahto
jóindulatú (–ak, –t, –bb) hyvätahtoinen; hyvälaatuinen (sairaus)
jó kedvem van (jó kedved, kedve, kedvünk, kedvetek, kedvük van) olen (olet, jne.) hyvällä tuulella/päällä
jó kedve van –nak/–nek olla hyvällä tuulella/päällä
jó képességű (–ek, –t, jobb képességű) lahjakas, osaava, taitava
jóképű (–ek, –t, –bb) komea (mies)
jókor jön tulla sopivaan aikaan, tulla sopivasti
jól hyvin, oikein
jól áll –nak/–nek sopia hyvin jklle
jólelkű (–ek, –t, –bb) hyväsydäminen
jól ért –hoz/–hez/–höz (–ek, –ett, –s) osata hyvin jtak
jól érzi magát (érzem magam, érzed magad, érzi magát, érzezzük magunkat, érzitek magatokat, érzik magukat) viihtyä/voida hyvin
jól esik sataa kovasti
jólesik –nak/–nek (kolmannessa persoonassa: –, –ett, essen jól) jksta tuntuu hyvältä jk; maistua hyvältä jklle
jólesően mukavasti, tyytyväisenä
Jó lesz? On se hyvä näin? Sopiiko?
jól gondolom/gondolod/gondolja/gondoljuk/gondoljátok/gondolják hyvin ajateltu, hyvin oivallettu
jól jön –nak/–nek tulla sopivasti jklle
jól keres (–ek, –ett, –s) ansaita hyvin
jóllakik (–om/–ok, –ott, –j jól) syödä kyllin paljon
jóllakott (–ak, –at, –abb) kylläinen
Jóllaktál? Oletko syönyt riitävästi?
jóllaktam olen kylläinen, olen syönyt riittävästi (jóllaktál, jóllakott, jóllaktunk, jóllaktatok, jóllaktak)
jól megy –nak/–nek mennä hyvin, sujua
jól mutat –n/–on/–en/–ön (–ok, –ott, mutasson) näyttää hyvältä/edulliselta (jkn päällä)
jól példáz –t (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –zon) olla hyvä esimerkki jstak
jól sikerül –nak/–nek (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön) onnistua hyvin jssak
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jól van (vagyok, volt, legyél) voida hyvin
Jól van! Hyvä on! OK!
jól van lakva hän on kylläinen (jól vagyok/vagy/van/vagyunk/vagytok/vannak lakva)
jómagam minä itse
jó megoldás hyvä ratkaisu
jó minőségű (–ek, –t, jobb minőségű) olla hyvää laatua, hyvälaatuinen
jómódú (–ak, –t, –bb) varakas, vauras
Jó munkát (kívánok/kívánunk)! Työniloa!
Jó napot (kívánok)! Hyvää päivää!
Jó neked! Ovatpa sinun asiat hyvin!
jó ötlet (–ek, –et, –e) hyvä idea
Jó reggelt (kívánok)! Hyvää huomenta!
jóság (–, –ot, –a) hyvyys
jó sok (–, –at, –) hyvin paljon
jószág (–ok, –ot, –a) /valikoitua tyyliä/ elukka; /vanh/ omaisuus, raha
jószántából omasta takaa, omasta tahdostaan, vapaaehtoisesti
Jó szórakozást! Pidä/Pitäkää hauskaa!
jótékony (–ak, –at, –abb) hyvää tekevä, parantava
jótékony hatása van –nak/–nek –ra/–re jllak on hyvä/parantava vaikutus jhk
jótékonyság (–, –ot, –a) hyväntekeväisyys
jótékonysági vacsora hyväntekeväisyysillallinen
jót tesz –nak/–nek –val/–vel (–ek, tett, tegyél/tégy) tehdä hyvää jklle
Jó utat (kívánok)! Hyvää matkaa!
jóváhagy –t (–ok, –ott, –j jóvá) hyväksyä, kelpuuttaa, vahvistaa, antaa lupa
jóváhagyás (–ok, –t, –a) hyväksyminen, hyväksyntä, lupa, vahvistaminen, vahvistus
jóváhagyásával (–nak/–nek) jnk luvalla
jóváhagyó határozat lupapäätökset
jóváhagyó hatóság lupaviranomainen
jóváhagyó nyilatkozat lupa
jóváír –t (–ok, –t, –j jóvá) hyvittää
józan (–ok, –t, –abb) raitis; terve; kiihkoton
józan ész terve järki
józan ésszel järjellisesti
józan paraszti ész terve maalaisjärki
józan paraszti ésszel terveellä maalaisjärjellä
józanság (–ak, –t, –bb) raittius; terve ajattelu
józanul raittiina; maalaisjärjellä; kiihkottamisti
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jön (jövök, jött, jöjj/gyere) tulla, saapua
jön-megy (jövök-megyek, jött-ment, jöjj-menj) kulkea edes-takaisin, kuljeskella
jöttöm/jöttöd/jötte/jöttünk/jöttötök/jöttük miatt tuloni/tulosi/hänen tulonsa/tulomme/tulonne/heidän tulonsa takia
jöttömben, jöttödben, jöttében, jöttünkben, jöttötökben, jöttükben tullessani, tullessasi, hänen tullessaan, tullessamme, tullessanne, heidän tulessaan
jövedelem (jövedelmek, jövedelmet, jövedelme) ansio, tulot
jövedelemforrás (–ok, –t, –a) tulolähde
jövedelmi helyzet (–, –et, –e) tulotaso
jövendő (–, –t, –) /vanh/ tuleva; (–, –t, –je) /vanh/ tulevaisuus
jövendőbeli (–k, –t, –) tuleva; (–k, –t, –je) (tuleva)aviopuoliso, kihlattu
jövendőmondó (–k, –t, –ja) /valikoitua tyyliä/ ennustaja
jövet(re) tulomatkalla, tullessa, tullen
jövet-menet mennen tullen, mennessä ja tullessa, edestakaisin
jövő 1. (–k, –t, –) tuleva, saapuva, ensi
jövő 2. (–k, –t, –je) tulevaisuus
jövő idő (–k, –t, ideje) futuuri
jövőre ensi vuonna, ensi vuodeksi
juh (–ok, –ot, –a) lammas
juhász (–ok, –t, –a) lammaspaimen
juhnyáj (–ak, –at, –a) lammaslauma
július (–ok, –t, –a) heinäkuu
június (–ok, –t, –a) kesäkuu
jut (–ok, –ott, juss) –ba/–be // –ra/–re // –ig joutua, päästä jhk; –ra/–re riittää jklle jtak; –hoz/–hez/–höz päästä käsiksi jhk, saada jtak
jutalmaz –t –val/–vel (–ok, –ott, –z) palkita jku jllak
jutalmul palkintona, palkinnoksi
jutalom (jutalmak, jutalmat, jutalma) palkinto
jutányos (–ak, –at, –abb) edullinen
jutányosan edullisesti
jutányos áron jut –hoz/–hez/–höz (–ok, –ott, juss) saada (hankittua) jk edulliseen hintaan
juttat –t –hoz/–hez/–höz (–ok, –ott, juttass) saattaa, toimittaa, auttaa jkta saamaan jtak; auttaa; maksaa palkkio/raha
juttatás (–k, –t, –je) raha, -lisä; tuki, avustus
K
kabát (–ok, –ot, –ja) takki
kabát szárnya takin helma
kabátjánál fogva jkn takista (pitäen)
kabin (–ok, –t, –ja) (puku)koppi
kacsa (–´k, –´t, –´ja) ankka, sorsa; aprilliuutinen (lehdessä)
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kacsint –nak/–nek (–ok, –ott, –s) iskeä silmää jklle
kacsintás (–ok, –t, –a) silmänisku
kacskaringós (–ak, –at, –abb) kiemurteleva
kagyló (–k, –t, –ja) simpukka; lavuaari, WC-istuin
kaja (–´k, –´t, –´ja) /puhek/ ruoka, syötävä, eväät, murkina, sapuska, safka
kajszi (–k, –t, –ja) persikka
kajszibarack ks. kajszi
kakaó (–k, –t, –ja) kaakao(jauhe), kaakao(juoma)
kakukk (–ok, –ot, –ja) käki
kalács (–ok, –ot, –a) pulla
kaland (–ok, –ot, –ja) seikkailu
kalandor (–ok, –t, –a) seikkailija; huijari
kalandos (–ak, –at, –abb) seikkailullinen
kalandozik (–ok, –ott, –z) seikkailla
kalandpark (–ok, –ot, –ja) seikkailupuisto
kalandvágy (–, –at, –a) seikkailuhalu
kalandvágyó (–k, –t, –bb) seikkailunhaluinen
kalap (–ok, –ot, –ja) hattu
kalapács (–ok, –ot, –a) vasara
kalitka (–´k, –´t, –´ja) häkki
kallantyú (–k, –t, –ja) vipu
kalauz (–ok, –t, –a) lipuntarkastaja, konduktööri; opas, matkaopas, opaskirja
kalauzol (–ok, –t, –j) opastaa
kalocsai hímzés (–ek, –t, –e) Kalocsan kirjonta
kamasz (–ok, –t, –a) teini
kamassz (–ok, –t, –a) kamassi /eräs sammunut uralilaiseen kieliperheeseen kuuluva samojedikieli/
kamat (–ok, –ot, –a) korko
kamatos kamat (–ok, –ot, –a) koronkorko
kamatostul korkoineen
kamillatea (–´k, –´t, –´ja) kamomillatee
kamion (–ok, –t, –ja) rekka-auto
kamionos (–ok, –t, –a) rekkakuski
kamra (–´k, –´t, –´ja) ruokakomero
kanál (kanalak, kanalat, kanala) lusikka
kanalaz –t (–ok, –ott, –z) lusikoida
kanapé (–k, –t, –ja) sohva
kánikula (–´k, –´t, –´ja) helle
149

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

kanna (–´k, –´t, –´ja) kannu
kanyar (–ok, –t, –ja) kaarre, (tien) käänne, kurvi
kap (–ok, –ott, –j) –t –tól/–től saada jtak; –t ottaa; siepata, temmata, kaapata, napata; –tól/–től saada kuulla kunniansa; –hoz/–hez/–höz pidellä; –ra/–re hypätä jhk
kapacitás (–ok, –t, –a) kapasiteetti
kapásból heti, siltä istumalta, valmistautumatta
kapaszkodik –ba/–be (–om/–ok, –ott, –j) tarttua, tarrautua jhk, pitää kiinni jstak; –ra/–re kiivetä, kivuta
kapcsán (–nak/–nek) jnk tiimoilta, jhk liittyen
kapcsol –t –hoz/–hez/–höz // –t –ba/–be (–ok, –t, –j) liittää, kiinnittää, kytkeä; laittaa kiinni; yhdistää; vaihtaa (auton vaihde); /puhek/ käsittää
kapcsolás –hoz/–hez/–höz (–ok, –t, –a) liittäminen, kiinnittäminen, kytkeminen; laittaminen kiinni; yhdistäminen; vaihtaminen; /puhek/ käsittäminen
kapcsolat –val/–vel (–ok, –ot, –a) yhteys
kapcsolatba kerül –val/–vel (–ök, –t, –j) saada yhteys jhk; joutua tekemisiin/yhteyteen jkn kanssa
kapcsolatba lép –val/–vel (–ek, –ett, –j) ottaa yhteyttä jhk/jkh
kapcsolatban áll –val/–vel (–ok, –t, –j) olla yhteydessä jkn/jkn kanssa
kapcsolatban N + –val/–vel liittyen jhk
kapcsolatban van (vagyok, volt, legyél/légy) –val/–vel olla yhteydessä jkn/jkn kanssa
kapcsolati tőke (–´k, –´t, –´je) sosiaalinen pääoma
kapcsolatos –val/–vel (–ak, –at, –) olla yhteydessä jhk, liittyä jhk, jhk liittyvä, kuuluva
kapcsolatosan –val/–vel jhk liittyen, jnk yhteydessä
kapcsolatot tart –val/–vel (–ok, –ott, –s) olla yhteydessä jhk
kapcsolatot teremt –val/–vel (–ek, –ett, –s) luoda suhde jhk, ottaa yhteyttä jhk/jkh
kapcsolattartás –val/–vel (–, –t, –a) suhteiden ylläpito, yhteydenpito
kapcsoló (–k, –t, –ja) painike, nappula, kytkin, katkaisin
kapcsolódik –hoz/–hez/–höz (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon) liittyä jhk
kapcsolódó –hoz/–hez/–höz (–ak, –t, –) jhk liittyvä
kapcsolódóan –hoz/–hez/–höz jhk liittyen
kapcsológomb (–ok, –ot, –ja) painike, nappula, kytkin, katkaisin
kaphat –t (–ok, –ott, kaphass) voida saada
kapható (–ak, –t, –) saatava, saatavissa oleva; olla saatavana; –ra/–re valmis, halukas tekemään jtak, taivutettavissa oleva (ihmisestä)
kapiskál –t (–ok, –t, –j) oivaltaa
kapitány (–ok, –t, –a) kapteeni
kapkod –t (–ok, –ott, –j) huitoa, nostella
kapkod a levegő után haukkoa henkeään/ilmaa
káposzta (–´k, –´t, –´ja) kaali
káposztás (–ak, –at, –abb) kaalikáposztasaláta (–´k, –´t, –´ja) kaalisalaatti
káprázik a szeme (–nak/–nek) jkn silmät häikäistyvät
kapu (–k, –t, –ja) ulko–ovi, portti
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kapucni (–k, –t, –ja) huppu
kapucnis (–ok, –t, –) hupullinen
kapucsengő (–k, –t, –je) ovikello
kapucsínó (–k, –t, –ja) cappuccino
kar (–ok, –t, –ja) käsivarsi; (–ok, –t, –a) tiedekunta; kuoro
kár 1. (–ok, –t, –a) vahinko, haitta, tuho
kár 2. sääli
karácsony (–ok, –t, –a) joulu
karácsonyfa (–fák, –fát, –fája) joulukuusi
karácsonyfadísz (–ek, –t, –e) joulukuusenkoriste
karácsonyi ajándék joululahja
karácsonyi asztal joulupöytä
karácsonykor jouluna
karambol (–ok, –t, –ja) liikenneonnettomuus, kolari
karambolozik (–val/–vel) (–ok, –ott, –z) joutua liikenneonnettomuuteen, kolaroida
karban tart –t (–ok, –ott, –s) pitää kunnossa
karbantartás (–, –t, –a) kunnossapito
karba tett kézzel kädet ristissä
karcsú (–ak, –t, –bb) hoikka
karfiol (–ok, –t, –ja) kukkakaali
karjában tart –t (–ok, –ott, –s) pitää syleilyssään, pitää käsivarsillaan (karomban tartok, karodban tartasz, karjában tart, karunkban tartunk, karotokban tartatok,
karjukban tartanak –t)
karkötő (–k, –t, –je) rannekoru
karnyújtásnyira van olla käden ulottuvilla
káros (–ak, –at, –abb) vahingollinen, haitallinen
karosszék (–ek, –et, –e) nojatuoli
kárörvendés (–, –t, –e) vahingonilo
kárörvendő (–k, –t, –bb) vahingoniloinen
Kárpát-medence (–, –t, –) Karpaatien allas
Kárpátok (–, –at, –) Karpaatit, Karpaatien vuoret
kártékony (–ak, –at, –abb) vahingollinen
kártevő (–k, –t, –je) tuholainen
kártya (–´k, –´t, –´ja) (peli)kortti
kártyázik (–ok, –ott, –z) pelata korttia
kastély (–ok, –t, –a) palatsi, kartano
katona (–´k, –´t, –´ja) sotilas
katonaköteles (–ek, –t, –) asevelvollinen
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katonaság (–ok, –ot, –a) armeija; asevelvollisuus
kattint –ra/–re (–ok, –ott, –s) klikata
kávé (–k, –t, –ja) kahvi
kávéscsésze (–´k, –´t, –´je) kahvikuppi
kávéskanál (–kanalak, –kanalat, –kanala) teelusikka, teelusikallinen
kávézik (–om/–ok, –ott, –z) juoda kahvia
kávézó (–k, –t, –ja) kahvila, kahvio
kazetta (–´k, –´t, –´ja) kasetti
kecske (–´k, –´t, –´je) vuohi, pukki
kecskeszakáll (–ak, –at–t, –a) pukinparta
kedd (–ek, –et, –je) tiistai
kedden tiistaina
kedv (–ek, –et, –e) mieli(ala), tuuli, halu
kedvéért (–nak/–nek) mieliksi
kedvel –t (–ek, –t, –j) pitää, tykätä
kedvelés (–ek, –t, –e) tykkäys (sosiaalisessa mediassa)
kedvelések száma tykkäysten (luku)määrä
kedvelt (–ek, –et, –ebb) suosittu, menekki-, lempikedvelt elfoglaltság suosittu (vapaa-)ajanviettomuoto, lempipuuha, harrastus
kedveltsége (–nak/–nek) jnk suosio
kedvenc (–ek, –et, –e) suosikki, lempi-, lemmikki
kedves 1. (–ek, –et, –ebb) mukava, ystävällinen; hyvä /puhuttelussa/ 2. (–ek, –t, –e) rakas, rakastettu, heila, kumppani
kedves fogadtatásban részesül (–ök, –t, –j) saada lämmin vastaanotto
Kedves XY! Hyvä NN! Hei! /puhuttelu epävirallisessa kirjeessä/sähköpostiviestissä/
kedve támad –nak/–nek –ni jkn tekee mieli jtak; mieltyä jhk
kedvetlen (–ek, –t, –ebb) haluton, masentunut
kedvetlenné tesz –t (–ek, tett, tegyél/tégy) masentaa, viedä jkn halu
kedvetlenül haluttomasti, masentuneena
kedve van (–nak/–nek) csinálni –t jkn tekee mieli tehdä jtak, viitsiä tehdä jtak
kedvezmény (–ek, –t, –e) alennus, tarjous; etu, etuus
kedvezményes ár (–ak, –at, –a) tarjous(hinta), alennettu hinta, edullinen hinta
kedvező (–ek, –t, –bb) edullinen, suotuisa, suopea
kedvező áron edullisesti
kedvező körülmények között sopivissa olosuhteissa
kedvező választ kap –tól/–től saada myönteinen vastaus jklta
kefe (–´k, –´t, –´je) harja
kefél –t (–ek, –t, –j) harjata
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kefír (–ek, –t, –je) kefiiri, jogurttia ja piimää muistuttava maitotuote
kegy (–ek, –et, –e) armo
kegyeibe fogad –t otta jku suojeluunsa, ottaa jku siipiensä alle
kegyelem (kegyelmek, kegyelmet, kegyelme) armo, armahdus
kegyelemben részesül saada armahdus
kegyelemből armosta
kegyelmed (–, –et, –) /vanh/ armon herra/rouva
kegyes (–ek, –et, –ebb) armollinen
kegyeskedik + –ni (–ek, –ett, –j) vaivautua + -maan/-mään jtak
kegyetlen (–ek, –t, –ebb) armoton, säälimätön, julma
kegyetlenül armottomasti, säälimättömästi, julmasti
kék (–ek, –et, –ebb) sininen
Kékes (Unkarin korkeimman huipun nimi, 1014 metriä, Mátra-vuoristossa)
kel (–ek, –t, –j) nousta (ylös); herätä
kelendő (–k, –t, –bb) kysytty, suosittu
kelepce (–´k, –´t, –´je) ansa
kelés (–ek, –t, –e) nouseminen, herääminen; paise
kelet (–, –et, –) itä
Keleti ks. Keleti pályaudvar
Keleti pályaudvar (–, t, –a) Itäinen rautatieasema (Budapestissa)
keletre itään, itään päin, idän suuntaan; idässä, idän suunnassa
kell –nak/–nek + –ni (–ek, –ett, –j) tarvita, olla tarpeen, täytyä, pitää
kellék (–ek, –et, –e) väline, tarvike, varuste, lavaste
kellemes (–ek, –et, –ebb) mukava, hauska, rentouttava, viihtyisä
kellemes érzés (–ek, –t, –e) mukava tunne, mukavaa
Kellemes hétvégét kívánok! Hyvää viikonloppua!
Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok! Hyvää pääsiäistä!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok! Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!
kellemes meglepetés mukava yllätys
Kellemes ünnepeket kívánok! Hyviä pyhiä!
kellemetes ks. kellemes
kellemetlen (–ek, –t, –ebb) epämukava, nolo, kiusallinen; ärsyttävä
kellemetlen meglepetés epämukava yllätys
kellemetlenül epämukavasti
kellemetlenül érzi magát tuntea olonsa epämukavaksi
kellene tarvittaisiin; (–t –ni) pitäisi (tehdä jtak) (ks. kell)
kellene lenni –nak/–nek pitäisi olla
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kellett (–t –ni) piti (tehdä jtak); jk tarvittiin (ks. kell)
kell lenni (–nak/–nek) (jnk) pitää olla
kellő (–ek, –t, –) riittävä, sopiva
kellően riittävästi, sopivasti
kellő óvatossággal tilanteen vaativalla varovaisuudella
kellős közepe (–nak/–nek) jkn keskipiste
kelt 1. –t (–ek, –ett, –s) herättää jk; aiheuttaa, luoda
kelt 3. (–ek, –et, –ebb) noussut; päiväys; (–ek, –et, –je) pulla(taikina)
kelttészta (–´k, –´t, –´ja) pulla(taikina)
kemény (–ek, –et, –ebb) kova, raskas
kémény (–ek, –t, –e) savupiippu
kemény dió kova pala, vaikea ratkaistavaksi
kéményseprő (–k, –t, –je) nuohooja, nokikolari
kemping (–ek, –et, –je) leirintäalue
kempingezik (–ek, –ett, –z) telttailla
kendő (–k, –t, –je) liina, huivi
kendős (–ök, –t, –) huivi-; huivipäinen
ken –t (–val/–vel) (–ek, –t, –j) voidella jtak jllak
kén (–, –t, –je) rikki
kéne /puhek/ tarvittaisiin; (–t –ni) pitäisi (tehdä jtak) (ks. kellene)
kenőcs (–ök, –öt, –e) salva, voide; voiteluaine
–ként jonakin
kényelem (kényelmek, kényelmet, kényelme) mukavuus
kényelmes (–ek, –et, –ebb) mukava
kényelmesen mukavasti
kényelmetlen (–ek, –t, –ebb) epämukava, nolo
kényelmetlenül érzi magát (N + miatt) tuntea olonsa epämukavaksi, jkta nolottaa
kenyér (kenyerek, kenyeret, kenyere) leipä
kényére-kedvére (–nak/–nek) jkn mielihalujen mukaan
kenyeret keres (–ek, –ett, –s) /vanh/ ansaita rahaa
kenyérgyár (–ak, –at, –a) leipätehdas
kenyérkereső (–k, –t, –je) /vanh/ ansiotyötä tekevä, perheen elättäjä
kényeztet –t (–ek, –ett, kényeztess) hellitellä, hemmotella
kényeztetés (–, –t, –e) hellittely, hemmottelu
kényszer (–ek, –t, –e) pakko, pakotus
kényszerít –t –ra/–re (–ek, –ett, –s) pakottaa jkta jhk
kényszerítés –ra/–re (–ek, –t, –) pakottaminen jhk
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kényszerítő (–ek, –t, –bb) pakottava
kényszerítő körülmény pakottava seikka
kénytelen –ni (–t) (–ek, –t, –) /adjektiivi/ joutua tehdä jtak
kép (–ek, –et, –e) kuva, taulu; /ihmisen/ ulkonäkö, naama, otsa
képernyő (–k, –t, –je) kuvaruutu
képes –ra/–re // –ni –t (–ek, –et, –) osata jtak, pystyä jhk // -maan/-mään, kyetä jhk// -maan/-mään; kehdata
képesít –t (–ra/–re) (–ek, –ett, –s) kouluttaa
képesítés (–ek, –t, –e) kouluttaminen; koulutus, tutkinto
képeslap (–ok, –ot, –ja) postikortti
képesség (–ek, –et, –e) kyky, taito, osaaminen
képességű (–ek, –t, –) -kykyinen, -taitoinen, osaava
képest –hoz/–hez/–höz verrattuna jhk, jhk nähden
képet kap –ról/–ről (–ok, –ott, –j) saada kuva jstak, hahmottaa jtak
képez –t (kép(e)zek, kép(e)zett, képezz) kouluttaa jkta; olla osana jtak; muodostaa
képvisel –t (–ek, –t, –j) edustaa
képviselő (–k, –t, –je) edustaja
képzel –t (–ek, –t, –j) kuvitella, luulla
Képzeld (csak)! Ajatteles! Kuvittelpas!
képzés (–ek, –t, –e) kouluttaminen, koulutus; (sanan) johtaminen
képzési idő (–k, –t, ideje) koulutuksen aika/kesto
képzési irány opintopolku
képzett (–ek, –et, –ebb) koulutettu, oppinut, lukenut; /kielitiede/ johdettu
képzettség (–ek, –et, –e) koulutus(taso)
képzett szó (szavak, –t, szava) johdos
képző (–k, –t, –) kouluttava, koulutus- (–k, –t, –je) kouluttaja; koulutuslaitos; /kielitiede/ johdin
képzőművészet (–ek, –et, –e) kuvataide
Képzőművészeti Múzeum (–ok, –ot, –a) Taidehalli (Budapestissa)
kér (–ek, –t, –j) –t –tól/–től; pyytää jklta jtak; –t –ra/–re pyytä jkta tekemään jtak; –t ottaa jtak (etymologia vrt. suomen kerää, kerjää-)
kérd /vanh/ kysyä; tiedustella (ks. kérdez)
kérdés (–ek, –t, –e) kysymys
kérdez –t –tól/–től (–ek, –ett, –z) kysyä; tiedustella
kérdezget –t –tól/–től (–ek, –ett, kérdezgess) kysellä, tiedustella
kérdőjel (–ek, –et, –e) kysymysmerkki
kerek (–ek, –et, –ebb) pyöreä
kerék (kerekek, kereket, kereke) pyörä, rengas
kerekasztal-beszélgetés (–ek, –t, –e) pyöreän pöydän keskustelu, paneelikeskustelu
kérek vissza –ból/–ből pyydän takaisin
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kereken megmond –t (–ok, –ott, –j meg) sanoa suoraan, puhua kiertelemättä
kerekes (–ek, –t, –) pyörällä varustettu, pyöräkerekesszék (–ek, –et, –e) rullatuoli
kerékpár (–ok, –t, –ja) polkupyörä
kerékpározik (–ok, –ott, –z) pyöräillä, ajaa polkupyörää
kerékvágás (–ok, –t, –a) rattaan jälki
kérelem (kérelmek, kérelmet, kérelme) pyyntö; anomus, hakemus
kérelmező (–k, –t, –je) anoja, hakija
Kérem. Ei kestä., Olkaa hyvä! /vastaus kiitokseen/
Kérem a következőt! Seruaava (potilas), olkaa hyvä!
Kérem szépen! Ole/Olkaa hyvä!; Siis.
keres –t –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél (–ek, –ett, –s) etsiä, hakea; tiedustella, kysyä; ansaita (rahaa)
kérés (–ek, –t, –e) pyyntö
kérésére (–nak/–nek) jkn pyynnöstä (kérésemre, kérésedre, kérésére, kérésünkre, kérésetekre, kérésükre)
kereset (–ek, –et, –e) ansio, palkka; (avioero)hakemus
kereseti igazolás palkkatodistus
kereskedelem (–, kereskedelmet, kereskedelme) kaupankäynti, kauppa
kereskedelmi (–ek, –t, –) kauppakereskedik –val/–vel (–ek, –ett, –j) käydä kauppaa
kereskedő (–k, –t, –je) kauppias
kereslet (–ek, –et, –e) kysyntä
keresőprogram (–ok, –ot, –ja) hakuohjelma
kereszt (–ek, –et, –je) risti
keresztanya (–´k, –´t, –anyja) kummitäti
keresztapa (–´k, –´t, –apja) kummisetä
keresztbe tesz –nak/–nek (–ek, tett, tégy/tegyél) /puhek/ tehdä hallaa jklle, tehdä jklle tahallaan pahaa, estää jkn suunnitelmat
keresztel –t (–ek, –t, –j) kastaa
keresztelő (–k, –t, –je) kastaja; ristiäiset; kastetilaisuus
keresztez –t (–ek, –ett, –z) mennä ristiin
keresztezi a terveit (–nak/–nek) asettua jkn tielle
keresztnév (–nevek, –nevet, –neve) /puhek/ etunimi, ristimänimi
keresztrejtvény (–ek, –t, –e) ristisanatehtävä
keresztrejtvényt fejt (–ek, –ett, –s) ratkoa ristisanatehtävää
keresztszülei (–nak/–nek) hänen kumminsa, hänen kummivanhempansa
keresztszülők (mon) kummit, kummivanhemmat
keresztút (–utak, –utat, –útja) tienristeys
keresztül 1. –n/–on/–en/–ön läpi, yli, halki, kautta; jkn ajan
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keresztül- 2. /prefiksi/
keresztülhúzza a számításait (–nak/–nek) tehdä tyhjäksi jkn suunnitelmat
keret (–ek, –et, –e) kehys; puitteet
keretek között puitteissa
kéret –t (–ek, –ett, kéress) pyytää jkta luokseen; antaa pyytää
kéreti magát kursailla
keretein belül (–nak/–nek) jnk puitteissa
kerítés (–ek, –t, –e) aita, aitaus
kérkedés (–ek, –t, –e) kerskailu
kérkedik (–ek, –ett, –j) kerskailla
kert (–ek, –et, –je) puutarha
kertel (–ek, –t, –j) kierrellä asiaa
kertes ház (–ak, –at, –a) talo, johon kuuluu puutarha; omakotitalo
kertész (–ek, –t, –e) puutarhuri
kertészkedés (–, –t, –e) puutarhanhoito, puutarhan hoitaminen
kertészkedik (–ek, –ett, –j) tehdä puutarhatyötä, hoitaa puutarhaa
kertészmérnök (–ök, –öt, –e) hortonomi
kerthelyiség (–ek, –et, –e) ravintolan ulkoalue, jossa on palvelua
kerti (–ek, –t, –) puutarhakerti parti (–k, –t, –ja) puutarhajuhlat
kerül (–ök, –t, –j) –ba/–be maksaa; –t ohittaa; välttää, vältellä; –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz päästä hk, joutua jhk; –nak/–nek löytyä jklle jtak/jklta jtak;
–ásra/–ésre (verbiä ei käännetä, vaan abstraktisanasta muodostetaan persoonaton verbimuoto) (etymologia vrt. suomen kierä, kiero, kiertä-)
kerület (–ek, –et, –e) ympärys, kehä; kaupunginosa; piiri(kunta)
kerülget –t (–ek, –ett, kerülgess) kierrellä
Kerülgeti, mint macska a forró kását. /sananlasku/ Kierrellä kuin kissa kuumaa puuroa.
kérvény (–ek, –t, –e) anomus, hakemus, (viralllinen) pyyntö
kérvényez –t (–ek, –ett, –z) anoa, hakea
kérvényezés (–ek, –t, –e) anominen, hakeminen, pyytäminen (virallisesti)
kérvényező (–k, –t, –je) anoja, hakija, /virallinen/ pyytäjä
kés (–ek, –t, –e) veitsi, puukko
késedelem (–, –et, –e) viivästys, viivästyminen
késedelemi kamat viivästyskorko
késedelmi pótlék viivästysmaksu
késel –t (–ek, –t, –j) puukottaa
keserű (–ek, –t, –bb) kitkerä, katkera; (–k, –t, –je) katkero
keserves (–ek, –et, –ebb) katkera; itkulaulu
keserves sírás közepette katkerasti itkien
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késés (–ek, –t, –e) myöhästyminen
késésben van (vagyok, volt, legyél/légy) olla myöhässä
késéssel indul (–ok, –t, –j) lähteä myöhässä
késhegy (–ek, –et, –e) veitsen kärki
késhegyremenő vita kiivas/kiihkeä väittely, tappelu
késik –t (–ek, –ett, –s) olla myöhässä, myöhästyä
késlekedés (–, –t, –e) viivyttely
késlekedik (–ek, –ett, –j) viivytellä
keskeny (–ek, –t, –ebb) kapea
késő myöhä(än)
késő van (–, volt, legyen) olla myöhä
késői (–ek, –t, –bb) myöhäinen
későn myöhään
későnkelő (–k, –t, –) aamuntorkku
kész (–ek, –et, –) valmis; –ra/–re valmis tekemään jtak; valmis jhk; –val/–vel olla valmiina, saada tehtyä jtak; suoranainen
kész a postázára olla valmis lähetettäväksi
kész az étel ruoka on valmista
kész csőd suoranainen perikato
keszeg (–ek, –et, –) lahna (etymologia vrt. suomen keso)
készen áll –ra/–re (–ok, –t, –j) olla valmiina jhk
készen van (vagyok, volt, legyél/légy) olla valmiina, olla valmis; –val/–vel saada jk valmiiksi
készenlét (–, –et, –e) valmiustila
készenlétben áll –ra/–re (–ok, –t, –j) olla valmiina, olla valmiustilassa, olla valmis jhk, olla valmiina jhk
készenléti díj (–ak, –at, –a) valmiustilamaksu, perusmaksu
készenléti egység (–ek, –et, –e) valmiusyksikkö
készenléti rendőrség (–ek, –et, –e) poliisin erikoisyksikkö, Karhu-ryhmä
készétel (–ek, –t, –e) valmisruoka, eines(ruoka), einekset
készít –t (–ek, –ett, –s) tehdä, laittaa, valmistaa, laatia, luoda
készíttet –t (–ek, –ett, készíttess) teettää, laitattaa, valmistuttaa, antaa laatia, antaa luoda
készpénz (–, –t, –e) käteinen (raha), käteisraha
készpénzfelvétel (–ek, –t, –e) käteisnosto
készség (–ek, –et, –e) taito, tuntemus, tieto, edellytykset
készséges (–ek, –et, –ebb) altis, aulis, avulias
készséggel mielellään, ilomielin
kesztyű (–k, –t, –je) käsine(et), sormikkaat, rukkaset, lapaset, hanskat, hansikkaat, kintaat
kesztyűs kézzel bánik –val/–vel käsitellä/kohdella jkta silkkihansikkain
készül (–ök, –t, –j) –ra/–re (–val/–vel) valmistua; valmistautua jhk; ryhtyä jhk; –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz olla lähdössä jhk; –nak/–nek aikoa tulla jksk
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készülék (–ek, –et, –e) laite
készületlen (–ek, –t, –ebb) valmistautumaton
készületlenség (–ek, –et, –e) huono valmistautuminen, valmistautumattomuus
készülődés –ra/–re (–, –t, –e) valmistautuminen, valmistelut
készülődik –ra/–re (–öm/–ök, –ött, –j) valmistautua
készültség (–ek, –et, –e) valmiustila
két /vain attribuuttina/ kaksi, pari
kétágyas szoba (–´k, –´t, –´ja) kahden hengen huone
két alkalommal kaksi kertaa
kételkedik –ban/–ben // –val/–vel kapcsolatban (–ek, –ett, –j) epäröidä
kétéltű (–ek, –t, –je) amfibinen, sammakkoeläin, amfibi
kétemeletes (–ek, –et, –) kaksikerroksinen
két és fél kaksi ja puoli
két és fél szobás lakás (–ok, –t, –a) kolmio, jossa yksi huoneista on alle 12 neliötä
kétfelé kahtia, puoliksi
kétféle kahdenlainen
kétgyerekes anya kahden lapsen äiti
két/három kaksi/kolme kappaletta kukkia
két hete kaksi viikoa sitten /menneen ajan verbin yhteydessä/; kaksi viikkoa /preesensiverbin yhteydessä/
két legyet üt egy csapásra löydä kaksi kärpästä yhdellä iskulla
kétnyelvű (–ek, –t, –) kaksikielinen
kétnyelvűség (–, –et, –e) kaksikielisyys
kétség (–ek, –et, –e) empiminen, epäilys, epätoivo
kétségbeejtő (–k, –t, –bb) toivoton
kétségbeesett (–ek, –et, –ebb) epätoivoinen, toivoton
kétségbeesik (–em/–ek, –ett, ess kétségbe) joutua epätoivoon
kétséges (–ek, –et, –ebb) kiistanalainen, epävarma
kétségessé tesz –t (–ek, tett, tegyél/tégy) kyseenalaistaa
kétségtelen (–ek, –t, –ebb) kiistaton, varma
kétségtelenül kiistatta, varmasti
kétszemélyes (–ek, –et, –) kahden hengen, kahdelle
kétszer kaksi kertaa, kahdesti
kétszeres (–ek, –et, –) kaksinkertainen
kétszobás lakás (–ok, –t, –a) kaksio
ketté kahtia, kahteen osaan, puoliksi
ketten kahdestaan, kaksistaan, kahden kesken
ketten vannak heitä on kaksi, he ovat kahdestaan (ketten vagyunk, vagytok, vannak)
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kettes (–ek, –t, –e) numero kaksi, kakkonen
kettesben van –val/–vel olla kahdestaan jkn kanssa
kettévágja a gordiuszi csomót ratkaista ongelma
kettő (–, –t, –) kaksi, pari (etymologia vrt. suomen kaksi, kahte-)
kettős kaksinkertainen, kaksois-; duetto
kever (–ek, –t, –j) sekoittaa, sotkea, hämmentää
keverék (–ek, –et, –e) sekoitus; sekakeverékfajta (–´k, –´t, –´ja) sekarotuinen
kevés vähän
kevésbé vähemmän, pienemmässä määrin
kevesebb vähemmän, pienempi määrä
kevesebben /+ monikollinen verbi/ harvemmat (ihmiset), harvempi, harvat
kevesen /+ monikollinen verbi/ vähän ihmisiä, harvat (ihmiset), harva
kéz (kezek, kezet, keze) käsi (etymologia vrt. suomen käsi, käte-)
kéz a kézben käsi kädessä
kezd –t –val/–vel (–ek, –ett, –j) alkaa, ryhtyä, aloittaa, alkaa tehdä jtak, ryhtyä jhk; –hoz/–hez/–höz tehdä jtak, ryhtyä, ruveta; –n/–on/–en/–ön (–t) aloittaa jstak
kezdeményez –t (–ek, –ett, –z) tehdä aloite, panna (asia) vireille
kezdeményezés (–ek, –t, –e) aloite, vireillepano
kezdeményező (–k, –t, –je) aloitteellinen; aloitteentekijä, alullepanija, vireillepanija
kezdés (–ek, –t, –e) aloittaminen, aloitus
kezdő (–k, –t, –bb) aloittava, alkajais-; (–k, –t, –je) aloittelija
kezdődhet (kolmannessa persoonassa: –, –ett, kezdődhessen) voida alkaa, saada alkaa
kezdődik (kolmannessa persoonassa: –, –ött, –jön) alkaa
kezdődő (–ek, –t, –) alkava
kezébe vesz –t (–ek, vett, vegyél/végy) ottaa jk käteen; ottaa ohjat käsiinsä
kezel –t (–ek, –t, –j) käsitellä; hoitaa
kezeli a jegyet leimata lippu
kezelés (–ek, –et, –je) käsittely, hoito
kezelés részletei hoidon yksityiskohdat
kezelő (–k, –t, –je) hoitaja; käyttäjä; käsittelijä; toimenpidehuone
kezes (–ek, –et, –) käsi-; (–ek, –t, –e) takaaja
kezes-lábas (–ok, –t, –a) haalari
Kéz és lábtörést! Onnea matkaan! (opiskelijoiden kielessä, hyvän onnen toivotus ennen tenttiä)
Kezét csókolom! (mies/lapsi sanoo naisille, lapsi sanoo aikuisille, sanotaan iäkkäille sukulaisille ja tutuille; hyvin kohtelias tervehdys) Hyvää päivää!
kezet fog –val/–vel (–ok, –ott, –j) kätellä jkta, puristaa kättä
kezet mos (–ok, –ott, –s) pestä kädet
kézfej (–ek, –et, –e/kezefeje) kädenselkä (Huom.! kezemfeje minun kädenselkäni, kezedfejed kädenselkäsi, kézfeje/kezefeje hänen kädenselkänsä, kezünkfeje
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kädenselkämme, kezetekfeje kädenselkänne, kezükfeje heidän kädenselkänsä)
kézfogás (–ok, –t, –a) kättely, kädenpuristus
kézhez kap –t (–ok, –ott, –j) vastaanottaa
kézifék (–ek, –et, –je) käsijarru
kézikönyv (–ek, –et, –e) käsikirja
kézilabda (–´k, –´t, –´ja) käsipallo
kézilabdázik (–ok, –ott, –z) pelata käsipalloa
kézimunka (–´k, –´t, –´ja) käsityö
kézimunkázik (–ok, –ott, –z) tehdä käsityötä
kézipoggyász (–ok, –t, –a) käsimatkatavara
kézmosás (–, –t, –a) käsienpesu
kézre kerít –t (–ek, –ett, –s) saada kiinni jk/jku
Kft. (= Korlátolt felelősségű társaság) (yritysmuoto Unkarissa, vrt. kommandanttiyhtiö)
ki 1. kuka (etymologia vrt. suomen ken)
ki- 2. /prefiksi/
kiabál –t (–nak/–nek) (–ok, –t, –j) huutaa
kiad –t –nak/–nek (–ok, –ott, –j ki) antaa ulos; vuokrata; julkaista, kustantaa; myöntää (asiakirja)
kiadás (–ok, –t, –a) vuokraaminen; julkaiseminen; painos; /talous/ menot; menoerä; (asiakirjan) myöntäminen
kiadásai vannak –nak/–nek jklla on menoja
kiadó (–k, –t, –) vuokrattava; (–k, –t, –ja) kustannusyhtiö
kiaknáz –t (–ok, –ott, –z ki) hyödyntää
kialakít –t (–ok, –ott, –s ki) muodostaa, luoda; kehittää; solmia
kialakítás (–ok, –t, –a) muodostaminen, luominen, kehittäminen; solmiminen
kialakított (–ak, –at, –) muodostettu, luotu, kehitetty
kialakul (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon ki) muodostua, kehittyä
kiállít –t (–ok, –ott, –s ki) pystyttää ulos; käskeä jku ulos; laittaa näytille
kiállítás (–ok, –t, –a) näyttely
kiált –t (–ok, –ott, –s) huutaa
kialussza magát nukkua kunnolla/riittävästi
kialvatlanul unisena, ilman että olisi nukkunut (kunnolla), ilman nukkumista, nukkumatta, aamu-unisena
kibékít –t –val/–vel (–ek, –ett, –s ki) sovitella (riita)
kibékül –val/–vel (–ök, –t, –j ki) tehdä sovinto jkn kanssa
kibélel –t –val/–vel (–ek, –t, –j ki) vuorata
kibélelve vuorattuna
kibír –t (–ok, –t, –j ki) jaksaa, kestää, sietää
kibontakozás (–ok, –t, –a) kehittyminen
kibontakozik (–ok, –ott, –z ki) kehittyä
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kiborul (–ok, –t, –j ki) –ból/–ből kaatua, pudota jstak; (–tól/–től) menettää kontrollinsa, joutua pois tolaltaan
kibújik (–ok, –t, –j ki) –ból/–ből tulla ulos jstak; N + alól luistaa jstak
kicserél –t (–val/–vel, –ra/–re) (–ek, –t, –j ki) vaihtaa jk jhk
kicseréltet –t (–val/–vel, –ra/–re) (–ek, –ett, cseréltess ki) antaa vaihtaa
kicsi (–k, –t, kisebb) pieni, pikku; (–k, –t, –je) pikkuinen
kicsi a bors, de erős pieni, mutta pippurinen
kicsinál –t (–ok, –t, –j ki) /puhek/ lyödä jku sairaalakuntoon; tuhota jku
kicsoda (–´k, –´t, –´ja) /puhek/ kuka
kiderít –t (–ek, –ett, deríts ki) selvittää
kiderül (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön ki) käydä ilmi, tulla ilmi, selvitä
kidob –t (–ok, –ott, –j ki) heittää ulos
kidolgoz –t (–ok, –ott, –z ki) muokata, valmistella, laatia
kidolgozás (–ok, –t, –a) muokkaaminen, valmisteleminen, laatiminen, kokoaminen
Kié? Kenen?
kiegészít –t –val/–vel (–ek, –ett, –s ki) täydentää, lisätä jk jllak
kiegyenlít –t (–ek, –ett, –s ki) tasoittaa, maksaa
kiegyenlíti a számlát maksaa lasku
kiegyenlítő (–ek, –t, –bb) tasoittava, tasaava
kiegyensúlyoz –t (–ok, –ott, –z ki) tasapainottaa
kiegyensúlyozott (–ak, –at, –abb) tasapainoinen
kielégít –t –val/–vel (–ek, –ett, elégíts ki) tyydyttää, vastata jtak
kielégíti az igényeit (–nak/–nek) vastata jkn vaatimuksiin
kiemel –t (–ek, –t, –j ki) nostaa (esiin); painottaa; ylentää; korostaa
kielemelkedik (–ek, –ett, –j ki) nousta esiin/ylös, kohota, yletä
kiemelkedő (–ek, –t, –bb) huippu–, huomattava
kiemelkedő eredményeket ér el saavuttaa erinomaisia tuloksia
kiemelt övezet erikoisvyöhyke/-alue
kiemelve korostettuna, painotettuna
kienged –t (–ek, –ett, –j ki) päästää ulos
kiengesztel –t (–ek, –t, –j ki) sovittaa, lepyttää
kiér –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz (–ek, –t, –j ki) ehtiä ulos, ehtiä jhk (kauempana olevaan paikkaan)
kiért? kenen takia? kenen vuoksi?
kifehérlik –ból/–ből // N + –k közül (–, –ett, –) erottua jstak (valkoisella värillään)
kifejez –t (–ek, –ett, fejezz ki) ilmaista, viestiä
kifejezés (–ek, –t, –e) ilmaiseminen, ilmaisu
kifelejt –t –ból/–ből (–ek, –ett, felejts ki) unohtaa joidenkin joukosta
kifelé ulos(päin), matkalla ulos
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Kifelé! Ulos!
kifest –t (–ek, –ett, fess ki) maalata, meikata
kifesti magát meikata
kificamodik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon ki) nyrjähtää, revähtää; mennä solmuun (kieli)
kificamodik a bokája (–nak/–nek) jkn nilkka nyrjähtää/revähtää
kificamodik a nyelve (–nak/–nek) jklta menee kieli solmuun
kifizet –t (–ek, –ett, fizess ki) maksaa
kifizeti a számlát maksaa lasku (esim. ravintolassa)
kifli (–k, –t, –je) leipätaikinasta paistettu sarvi
kifog (–ok, –ott, –j ki) –t napata, onkia; –n/–on/–en/–ön saada yliote jksta, voittaa jku; /puhek/ jklla on huono tuuri
kifogy (–ból/–ből) (–ok, –ott, –j ki) loppua (jklta)
kifúj –t (–ok, –t, –j) puhaltaa, hengittää ulos
kifújja magát pitää levähdystauko
kifut –ból/–ből // –ról/–ről –ba/–be //–ra/–re (–ok, –ott, fuss ki) juosta ulos; kiehua yli
kifut az időből jklta loppuu aika, jk ylittää määräaika
kigombol –t (–ok, –t, –j ki) avata napit
kigombolkozik (–ok, –ott, gombolkozz ki) aukaista vaatteensa napit
kigugliz –t (–ok, –ott, –z ki) löytää jk googlaamalla, googlata jk
kigyelmed /vanh, murre/ armon herra/ruova (ks. kegyelmed)
kígyó (–k, –t, –ja) käärme
kigyógyít –t –ból/–ből (–ok, –ott, –s ki) parantaa jku jstakin sairaudesta
kigyógyul –ból/–ből (–ok, –t, –j ki) parantua jstak sairaudesta
kígyómarás (–ok, –t, –a) käärmeenpurema
kígyóméreg (–mérgek, –mérget, –mérge) käärmeenmyrkky
kihajol –ból/–ből // –n/–on/–en/–ön (–ok, –t, –j ki) nojata ulos
kihallatszik –ból/–ből (kolmannessa persoonassa: –, –ott, hallatsszon ki) kuulua ulos asti, kuulua jstak
kihasznál –t (–ok, –t, –j ki) käyttää hyväkseen
kihasználatlan (–ok, –t, –abb) käyttämätön
kihez? kenen luo?
kihírdet –t (–ek, –ett, hírdess ki) kuuluttaa, julistaa
kihív –t (–ok, –ott, –j ki) kutsua; haastaa
kihívás (–ok, –t, –a) kutsuminen paikalle; haaste
kihívja az orvost kutsua lääkäri paikalle
kihívó (–ak, –t, –bb) huomiota herättävä, provokatiivinen; (–k, –t, –ja) paikalle kutsuva; haastaja
kihoz magából –t saada taitonsa näkyville, saada itsestään irti
kihoz a sodrából –t ärsyttää jkta tahallaan, saada suuttumaan jkta, suututtaa jkta
kihull (–ok, –ott, –j ki) pudota, lähteä
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kihullik ks. kihull
kihúz (–ok, –ott, húzz ki) –ból/–ből –t vetää ulos jstak; nostaa jstak; pakottaa jkta sanomaan jk; –t poistaa (hammas)
kihúzható vedettävissä oleva, jatkettava
kihűl (–ök, –t, –j ki) jäähtyä
kiindulópont (–ok, –ot, –ja) lähtökohta
kiír –t (–ok, –t, –j ki) kopioida jtak jsta; julistaa haettavaksi; antaa sairausloma (lääkäri)
kiír betegállományba –t antaa sairaslomaa
kiír dolgozni lääkäri kirjoittaa todistuksen työkyvyn palautumisesta (sairasloman jälkeen)
kiír táppénzre –t antaa sairaslomaa
kijárat (–ok, –ot, –a) uloskäynti
kijavít –t (–ok, –ott, javíts ki) korjata
kijavítatlan (–ok, –t, –abb) korjaamaton
kijavítja a hibát korjata virhe
kijavíttat –t –val/–vel (–ok, –ott, javíttass ki) korjauttaa
kijelöl –t (–ök, –t, –j ki) merkitä, merkata
kijelent –t (–ek, –ett, jelents ki) todeta, väittää
kijelez –t (kijelzek, kijelzett, jelezz ki) näyttää (numero)
kijelző (–k, –t, –je) näyttö, monitori, numerotaulu
kijön (jövök, jött, gyere ki) –ból/–ből tulla ulos, tulla pois; tulla toimeen jllak; saada jtak jstak; –val/–vel pärjätä, tulla toimeen jkn kanssa
kijön a sodrából menettää malttinsa, suuttua
kik? ketkä?
kikap (–ok, –ott, –j ki) –t –ból/–ből napata jstak; –tól/–től saada selkäänsä; hävitä (urheilu)
kikapcsol –t (–ok, –t, –j ki) sammuttaa, laittaa/kytkeä pois päältä; avata
kikapcsolódás (–ok, –t, –a) sammuminen itsestään (laite); avautuminen (esine); rentoutuminen
kikapcsolódást nyújt tarjota/antaa rentoutumista, rentouttaa
kikapcsolódik (–ok, –ott, –j ki) sammua itsestään (laite), mennä pois päältä; avautua; rentoutua
kiképez –t –nak/–nek (–ek, –ett/kiképzett, –z ki) kouluttaa
kiképzés (–ek, –t, –e) koulutus
kikér magának –t vaatia selitys, vaatia, ettei häntä kohdella niin
kikéri az orvos véleményét/tanácsát kysyä lääkärin mielipide/neuvo
kikeres –t (–ek, –ett, –s ki) etsiä jstak
kikerget –t (–ek, –ett, kergess ki) ajaa ulos/pois
kikerül –ból/–ből (–ként) (–ök, –t, –j ki) päästä jstak, selvitä jstak, selviytyä jstak
kikészít –t (–hoz/–hez/–höz) (–ek, –ett, –s ki) parkita (nahkaa); laittaa valmiiksi, valmistella jhk/jtakin varten; meikata ; /puhek/ tehdä jkta hulluksi
kikészíti magát meikata
kikiált (–ok, –ott, –s ki) huutaa jstak; –t julistaa
ki-kijár käydä välillä (aina) ulkona
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kikísér –t (–ek, –t, –j ki) saattaa jku (ulos)
kiköhögi magát yskiä paljon/kunnolla
kiköt –t (–ök, –ött, –köss ki) sitoa jk jhk; rantautua, laskea maahan; asettaa ehto
kikötés (–ek, –t, –e) sitominen; rantautuminen, maahan laskeminen; ehto
kikötő (–k, –t, –je) satama
Ki következik? Kenen vuoro?
Ki a következő? Kuka on seuraava? Kenen vuoro?
kiküld –t (–ök, ött, –j ki) lähettää, lähettää (ulos)
kiküszöböl –t (–ök, –t, –j ki) poistaa, ratkaista, mitätöidä
kilátás (–ok, –t, –a) näköala, perspektiivi, näkymä
kilátástalan (–ok, –t, –abb) näköalaton, sellainen, jolla ei ole perspektiiviä, perspektiivitön
kilátó (–k, –t, –ja) näkötorni
kilenc (–ek, –et, –e) yhdeksän
kilencedik (–ek, –et, –e) yhdeksäs
kilencedik alkalom yhdeksäs kerta
kilencedike (–´k, –´t, –´je) yhdeksäs päivä
kilencedikes (–ek, –t, –e) yhdeksäsluokkalainen, ysi(luokkalainen)
kilencedszer yhdeksännen kerran, yhdeksättä kertaa
kilencen yhdeksän ihmistä (yhdessä), yhdeksän ihmisen ryhmässä/porukassa
kilences (–ek, –t, –e) numero yhdeksän, ysi
kilencfős csapat (–ok, –ot, –a) yhdeksänpäinen ryhmä/porukka, yhdeksänpäinen joukkue, yhdeksän ihmisen ryhmä/porukka, yhdeksän ihmisen joukkue
kilencfős csoport (–ok, –ot, –ja) yhdeksänpäinen ryhmä/porukka, yhdeksän ihmisen ryhmä/porukka
kilencszer yhdeksän kertaa
kilencszeres (–ek, –et, –) yhdeksänkertainen
kilencven (–, –et, –je) yhdeksänkymmentä
kilencvenedik (–, –et, –e) yhdeksäskymmenes
kilencvenes (–ek, –t, –e) numero yhdeksänkymmentä, ysikymppinen
kilencvenes évek yhdeksänkymmentäluku, ysäri
kilép –ból/–ből (–ek, –ett, –j ki) astua ulos/esiin/jnk eteen
kiló (–k –t –ja) kilo
kilóg –ból/–ből (–ok –ott –j ki) roikkua jstak, livahtaa ulos jstak, karata jstak; poiketa jstak
kilóg a sorból olla poikkeava, poiketa jstak
kilogramm (–ok, –ot, –ja) kilogramma
kilométer (–ek, –t, –e) kilometri
kilométer per óra (km/óra) kilometri tunnissa
kimarad –ból/–ből (–ok, –t, –j ki) jäädä (pois); jättäytyä (pois); lopettaa (koulu); keskeyttää (koulu)
kimegy –ból/–ből (–ek, ment, menj) mennä ulos; N+ elé mennä jkta vastaan
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kimelegszik (–ek, kimelegedett, melegedj ki) hengästyä, hiostua, jklle tulee kuumaa
kímél –t –tól/–től (–ek, –t, –j) säästää, sääliä
kíméletlen (–ek, –t, –ebb) säälimätön
kímélő étel teveysruoka, kevyt ruoka(valio)
kiment a divatból ei ole enää muodissa
kimer –t (–ek, –t, –j ki) ammentaa
kimér –t (–ek, –t, –j ki) mitata, punnita, annostella; myydä; anniskella; määrätä
kimerít –t (–ek, –ett, –s ki) ammentaa; rasittaa liikaa, uuvuttaa, näännyttää
kimerül (–ök, –t, –j ki) tyhjentyä, tyhjetä; väsyä, ylirasittua, uupua, nääntyä
kimerült (–ek, –et, –ebb) tyhjentynyt; väsähtänyt, väsynyt, uupunut, nääntynyt, ylirasittunut
kimerültség (–, –et, –e) ylirasittuminen, uupumus, nääntyminen
kimond –t (–ok, –ott, –j ki) sanoa (suoraan), sanoa ääneen; ääntää
kimondhatatlanul sanomattoman
kimondja a boldogító igent sanoa „tahdon”, suostua kosintaan
kimos –t (–ok, –ott, –s ki) pestä pyykki, tiskata (astia, jossa on syvyttä)
kimossa a ruhákat pestä pyykki/pyykit, pyykätä
kimozdul –ból/–ből, –ról/–ről (–ok, –t, –j ki) lähteä ulos
kimozdul otthonról lähteä kotoa (ulos)
kimúlik (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon ki) kuolla (eläimestä)
kiművelt (–ek, –et, –ebb) /vanh/ sivistynyt
kín (–ok, –t, –ja) tuska
Kína (–, –´t, –´ja) Kiina
kínai (–ak, –t, –ja) kiinalainen
kínai írás (–ok, –t, –a) kiinalainen kirjoitus(tapa)
kínai nyelv (–ek, –et, –e) kiinan kieli
kínál –t –val/–vel (–ok, –t, j) tarjota jklle jtak
kínálat (–, –ot, –a) tarjonta
kincs (–ek, –et, –e) aarre
kincsesláda (–´k, –´t, –´ja) aarrearku
kincskereső (–k, –t, –je) aarteen metsästäjä
kincstár (–ak, –t, –a) aarrekammio; valtiokonttori
kinek? kenelle?
kinek a ... + possessiivisuffiksi kenen
kinek köszön? ketä hän tervehtii?
kinek van? kenellä on?
kinevet –t (–ért/N + miatt) (–ek, –ett, nevess ki) naurata jklle
kinevez –t –nak/–nek (–ek, –ett, –z ki) nimittää jk jhk virkaan
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kinevezés (–ek, –t, –e) nimittäminen virkaan
kinéz –n/–on/–en/–ön (–ek, –ett, –z ki) katsoa ulos jstak; –t (–nak/–nek) (käydä katsomassa ja) valita
kinéz magának –t valita jk itselleen (kinézek magamnak, kinézel magadnak, kinéz magának, kinézünk magunknak, kinéztek magatoknak, kinéznek maguknak
kínlódik –val/–vel (–ok, –ott, –j) painia jllak ongelmalla
kinn /puhek/ ulkona (ks. kint)
kínos (–ak, –at, –abb) kiusallinen, epämiellyttävä, nolo
kínosan érzi magát jkta nolottaa, tuntea olonsa vaivautuneeksi
kínos helyzetbe kerül joutua kiusalliseen/noloon tilanteeseen
kinő –t (-növök, -nősz, -nő, -növünk, -nőttök, -nőnek, –tt, –j ki) kasvaa jstak ulos, jk (vaate) käy pineksi jklle
kinövi magát –vá/–vé kasvaa jksik
kinövi a ruhát vaate käy pieneksi jklle
kint ulkona, ulkomailla
kinti ulkona oleva; ulkomailla oleva
kintlét (–, –et, –e) oleskelu/asuminen ulkomailla
kint lét oleminen/oleskelu ulkona/ulkosalla
kinttartózkodás (–, –t, –a) oleskelu ulkomailla
kint tartózkodás oleskelu ulkona
kinyit –t (–ok, –ott, nyiss ki) avata, aukaista
kinyomoz –t (–ok, –ott, –z ki) selvittää jk
kinyög –t (–ök, –ött, –j ki) sanoa tuskastuneena/vaivautuneena jtak
kioldalog (oldalgok, oldalogsz, oldalog, oldalgunk, oldalogtok, oldalognak, oldalgott, –j ki) raahautua ulos, mennä ulos häntä koipien välissä
kiolvaszt –t (–ok, –ott, olvassz ki) sulattaa
kipihen –t (–ek, –t, –j ki) levätä, rentoutua (jkn jälkeen)
kipiheni magát levätä, rentoutua (kunnolla)
kiporszívóz (–t) (–ok, –ott, –z ki) imuroida
kipróbál –t (–ok, –t, –j ki) kokeilla
kiragad –t (–ok, –ott, –j ki) napata
kirakat (–ok, –ot, –a) näyteikkuna
király (–ok, –t, –a) kuningas
királyfi (–k/–ak, –t, –ja) prinssi
királyi (–ak, –t, –bb) kuninkaallinen
királyi palota kuninkaan palatsi
királykisasszony (–ok, –t, –a) prinsessa
királyné (–k, –t, –ja) kuningatar
kirándul (–ok, –t, –j) retkeillä, tehdä turistimatka
kirándulás (–ok, –t, –a) retkeily, retki, turistimatka
kiránduló (–k, –t, –ja) retkeilijä, turisti
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kirekeszt –t (–ból/–ből) (–ek, –ett, rekessz ki) jättää jku jnk ulkopuolelle
kirekesztés –ból/–ből (–, –t, –e) ulkopuolelle jättäminen/jättö
kirohan –ból/–ből (–ok, –t, –j ki) syöksyä ulos jstak
kiről? kenestä?
kirúg –t (–ból/–ből // –ról/–ről // –tól/–től) (–ok, –ott, –j ki) potkaista jk, erottaa
kis (–, –, –ebb) /vain attribuuttina/ pieni, pikku
kisállatkereskedés (–ek, –t, –e) lemmikkieläinkauppa
kisasszony (–ok, –t, –a) neiti
Kisasszony! Neiti!
kisbaba (–´k, –´t, –´ja) pikkuvauva
kiscsoportos projekt pienryhmäprojekti
kis darab (–ok, –ot, –ja) pieni osa, pätkä
kisebb gondom is nagyobb annál minulla on muutakin ajateltavaa
kísér –t (–ek, –t, –j) saataa jk
kísért –t (–ek, –ett, –s) houkutella; kummitella
kísértet (–ek, –et, –e) kummitus; aave
kisfiú (–k, –t, –fia) poika, pikkupoika
kisgyerek (–ek, –et, –e) pikkulapsi
kiskereskedés (–, –t, –e) vähittäiskauppa, jäälleenmyynti; (–ek, –t, –e) vähittäiskauppa
kiskereskedő (–k, –t, –je) vähittäiskauppias, jälleenmyyjä
kislány (–ok, –t, –a) tyttö, pikkutyttö
kismama (–´k, –´t, –´ja) odottava äiti, pienten lasten äiti
kisméretű (–ek, –t, kisebb méretű) pienikokoinen
kismértékű (–ek, –t, kisebb mértékű) vähäinen
kissé hiukan, hieman, vähän, hivenen
Kisunokám! Kultaseni! /lapsenlapsen puhuttelu, sanamukaisesti: lapsenlapseni/
kisujj (–ak, –at, –a) pikkusormi, pikkurilli
kisujja köré csavar –t kietoa jku pikkusormen ympärille
kisüt a nap aurinko alkaa paistaa
kisvártatva vähän ajan päästä
kisvendéglő (–k, –t, –je) ravintola
kiszalad –ból/–ből (–ok, –t, –j ki) juosta ulos jstak; –n/–on/–en/–ön juosta ulos jnk kautta
kiszalad az ajtón juosta ovesta ulos
kiszáll –ból/–ből (–ok, –t, –j ki) lentää ulos, nousta pois, jäädä pois; /puhek/ lopettaa
kiszámít –t (–ok, –ott, –s ki) laskea
kiszámíthatatlan (–ok, –t, –abb) arvaamaton; mahdoton laskea
kiszámíthatatlanság (–, –ot, –a) arvaamattomuus
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kiszámítható (–ak, –t, –bb) laskettavissa oleva
kiszámol –t (–ok, –t, –j ki) laskea
kiszárad (–ok, –t, –j ki) kuivua, kuihtua
kiszáradt (–ak, –at, –abb) kuivunut, kuihtunut
kiszervezés (–, –t, –e) ulkoistaminen
kiszolgál –t –val/–vel (–ok, –t, –j ki) palvella jkta
kiszolgáltatja magát odottaa/vaatia palvelua; tehdä itsensä alttiiksi jllek (pahalle); saattaa itsensä jhk (epäedulliseen/pahaan asemaan)
kisszikkadt (–ak, –at, –abb) kuivunut
kiszuperál –t (–ok, –t, –j ki) /puhek/ heittää menemään
kiszúrja a szemét (–nak/–nek) jk on jkn nenän edessä; –val/–vel maksaa jklle häpeällisen vähän, antaa jklle mitätön vastalahja
kit? kenet?, ketä?
kitakarít –t (–ok, –ott, –s ki) siivota
Kitakarodj! Häivy! Ulos!
kitalál –t (–ok, –t, j ki) keksiä; arvata
kitart (–ok, –ott, –s ki) kestää, pitää, pärjätä, jaksaa
kitartás (–, –t, –a) jaksaminen, kestäminen, pärjääminen, sitkeys
kitartó (–ak, –t, –bb) kestävä; uskollinen; pitkäjänteinen, sinnikäs, sisukas, sitkeä
kitát –t (–ok, –ott, –s ki) (vain suusta) avata, aukaista
kitátja a száját avata suu (kitátom a szám, kitátod a szád, kitátja a száját, kitátjuk a szánkat, kitátjátok a szátokat, kitátják a szájukat)
kitereget –t (–ek, –ett, teregess ki) laittaa/levitellä jk ympäriinsä; saattaa salaisuus julkisuuteen
kiteregeti a ruhákat laittaa pyykit kuivumaan
kiteregette a cég ügyeit saattaa firman salaisuudet/pimeät asiat julkisuuteen
kiterít –t (–ek, –ett, teríts ki) levittää jk
kitisztít –t (–ok, –ott, –s ki) puhdistaa
Kitől? Keneltä? Kenen luota? Kenestä alkaen?
kitölt –t (–ök, –ött, –s ki) kaataa, annostella; täyttää (kaavake); täydentää (tehtävä)
kitöröl –t (–törlök, –t, –j ki) pyyhkiä, poistaa
kitűnő (–ek, –t, –bb) etevä, erinomainen
kitűnően erinomaisesti
kitüntet –t (–ek, –ett, tüntess ki) antaa kunniamerkki, kunnoittaa jllak
kitüntet a figyelmével –t jakaa erityistä huomiota jklle
kitüntetés (–ek, –t, –e) ansiomerkki
kitűz –t (–ök, –ött, –z ki) laittaa näkyville (lippu/pinni)
kitűző (–k, –t, –je) pinni
kiutasít –t (–ok, –ott, –s ki) ohjaa ulos; karkottaa/karkoittaa
kitutasítás (–ok, –t, –a) ohjaaminen ulos; karkoittaminen
kiutazó (–k, –t, –) lähtevä; (–k, –t, –ja) matkailija
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kivág –t (–ok, –ott, –j ki) leikata jstak; heittää ulos
kiválaszt –t (–ok, –ott, válassz ki) valita
kiválasztás (–, –t, –a) valinta, valitseminen; seulonta
kiválasztott (–ak, –at, –ja) valittu
kiváló (–ak, –t, –bb) erinomainen
kiváló eredménnyel végez suoriutua erinomaisesti, suorittaa opinnot erinomaisin tiedoin
kiváló teljesítmény erinomainen suoritus/saavutus
kivált –t (–ok, –ott, válts jk) lunastaa, ostaa; korvata; aiheuttaa
kiváltás (–ok, –t, –a) lunastaminen, ostaminen; korvaaminen; aiheuttaminen
kiváltképp(en) erityisesti
kiváltság (–ok, –ot, –a) etuoikeus
kiváltságos (–ok, –t, –) etuoikeutettu
kivan (–tól/–től) (–vagyok, –volt, légy ki) olla poikki, olla rättiväsynyt; olla pois tolaltaan
kíván (–ok, –t, –j) –t (–nak/–nek) toivottaa/toivoa jllek jtk; (–t) haluta, tahtoa jk jtk; haluta; vaatia; edellyttää
kíváncsi –ra/–re (–ak, –t, –bb) utelias, kiinnostunut jstak
kíváncsiság (–, –ot, –a) uteliaisuus
kívánkozik –ba/–be // –ra/–re, –hoz/–hez/–höz (–om/–ok, –ott, –z) kaivata jhk
kívánság (–ok, –ot, –a) toivomus, toive
kivasal –t (–ok, –t, –j ki) silittää
kivasalja a ruhákat silittää vaatteet
kivéd –t (–ek, –t, –bb) torjua jk
kivel? kenen kanssa?
kivergődik –ból/–ből (–ök, –ött, –j ki) päästä (vaivalla) pois/ulos jstak
kiveséz –t (–ek, –ett, –z ki) /puhek/ tutkia jtak perinpohjaisesti
kivesz –t (–ból/–ből) (–ek, –vett, végy ki) ottaa ulos; nostaa
kivétel (–ek, –t, –e) ottaminen ulos; poikkeus
kivételes (–ek, –et, –ebb) poikkeuksellinen
kivéve paitsi
kivéve N + –t jtak/jkta lukuun ottamatta
kivilágít –t (–ok, –ott, –s ki) valaista
kivisz –t (–ek, –vitt, vigyél ki) viedä ulos
kiviszi a szemetet viedä roskat
kivizsgál –t (–ok, –t, –j ki) tutkia jk, selvittää jk; tarkastaa
kivizsgálás (–ok, –t, –a) tutkiminen, tutkimus, selvitys; tarkastus
kívül ulkopuolella, ulkona; N + –n/–on/–en/–ön lisäksi
kívülálló (–k, –t, –) sivullinen, ulkopuolinen
kívülről tud osata ulkoa
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kizár –t (–ok, –t, –j ki) sulkea pois
kizárt (–ak, –at, –) (olla) pois suljettu, olla suljettu pois
kizárólag ainoastaan vain
kizökken –ból/–ből (–ek, –t, –j ki) menettää jatkuvuutta, mennä raiteiltaan, kadottaa rytmi
kizökken a régi kerékvágásból poiketa tutuista tavoista
kizsákmányol –t (–ok, –t, –j ki) riistää
kizsákmányolás (–, –t, –a) riistäminen, riisto
kizsákmányoló (–k, –t, –ja) riistäjä
klarinét (–ok, –ot, –ja) klarinetti
klassz (–ak, –at, –abb) kiva
klasszikus 1. (–ak, –at, –abb) klassillinen; (–ok, –t, –a) klassikko
klímaberendezés (–ek, –t, –e) ilmastointi(laite)
klinika (–´k, –´t, –´ja) yliopistollinen sairaala
klub (–ok, –ot, –ja) kerho
koccint –val/–vel (–ok, –ott, –s) skoolata jkn kanssa, kilistää
kocka (–´k, –´t, –´ja) kuutio; noppa; ruutu
kockás (–ak, –at, –abb) ruudullinen, ruutu–
kockás papír (–ok, –t, –ja) ruutupaperi
kocog (–ok, –ott, –j) hölkätä, lenkkeillä
kocogás (–ok, –t, –a) hölkkääminen, hölkkä, lenkkeily, lenkki
kocogó (–k, –t, –ja) hölkkääjä, lenkkeilijä
kócsag (–ok, –ot, –ja) jalohaikara
kocsi (–k, –t, –ja) auto, vaunu, vaunut
kocsma (–´k, –´t, –´ja) kapakka, baari
kocsmázik (–ok, –ott –z) käydä (paljon/usein) kapakassa
kókaszt –t (–ok, –ott, kókassz) lakastuttaa, kuiduttaa
kóla (–´k –´t –´ja) kola
kolbász (–ok, –t, –a) (ohut, pitkänomainen) makkara
kolléga (–´k –´t –´ja) työtoveri, työkaveri, kollega
kollegina (–´k, –´t, –´ja) (naispuolinen) työtoveri, työkaveri, kollega
kollégium (–ok, –ot, –a) opiskelija-asuntola
kolostor (–ok, –t, –a) luostari
kommunikáció (–, –t, –ja) puheviestintä
kommunikációs csatorna (–´k –´t –´ja) viestinnän väylä
kommunikációs képességek viestintätaidot
kommunikál (–ok, –t, –j) kommunikoida; –val/–vel kommunikoida, puhua jkn kanssa
komód (–ok, –ot, –ja) lipasto
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komoly (–ak, –at, –abb) vakava
komolyan gondol –t (–ok, –t, –j) tarkoittaa jtak vakavissaan
komolyan mond –t (–ok, –ott, –j) sanoa vakavasti, olla vakavissaan
komolyan vesz –t (–ek, vett, vegyél) ottaa vakavasti
komoly szakmai munka (–´k –´t –´ja) kova ammatillinen työ(skentely)
komolytalan (–ok, –t, –abb) naurettava; kypsymätön, lapsellinen
komp (–ok, –ot, –ja) lautta
komphajó (–k, –t, –ja) lautta, risteilylaiva
koncentráció (–, –t, –ja) keskittyminen
koncentrál –ra/–re (–ok, –t, –j) keskittyä
koncert (–ek, –et, –je) konsertti
koncertet ad (–ok –ott –j) konsertoida
konditerem (–termek, –termet, –terme) kuntosali, punttisali
kongresszus (–ok, –t, –a) kongressi
konkrét formát ölt (–ök, –ött, –s) konkretisoitua
kontinens (–ek, –t, –e) manner
kontinentális éghajlat (–, –ot, –a) mannerilmasto
konty (–ok, –ot, –a) nuttura
konzerv (–ek, –et, –je) säilyke
konzervdoboz (–ok, –t, –a) säilykepurki
konzervál –t (–ok, –t, –j) konservoida, säilyttää, pitää kunnossa; säilöä
konzervátor (–ok, –t, –a) konservaattori
konzervnyitó (–k, –t, –ja) säilykepurkin avaaja
konyak (–ok, –ot, –ja) konjakki
konyha (–´k –´t –´ja) keittiö
kopár (–ak, –t, –abb) karu
kopasz (–ak, –t, –abb) kalju
kopog (–ok, –ott, –j) koputtaa; –n/–on/–en/–ön koputtaa jhk
kopognak az ajtón oveen koputetaan
kopott (–ak, –at, –abb) kulunut
kor (–ok, –t, –a) aika(kausi), ikä
kór (–ok, –t, –ja) /vanh/ sairaus, tauti
korában jnk ikäisenä
korábban aikaisemmin
korábbi aikaisempi
korábbról entuudestaan
korabeli sen aikainen, silloinen
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korai (–ak, –t, –bb) aikainen, varhainen, varhaiskorán (korábban) aikaisin (aikaisemmin), varhain
koránkelő (–k, –t, –) aamunvirkku
korcskutya (–´k –´t –´ja) sekarotuinen koira, rakki
korcsolya (–´k –´t –´ja) luistin, luistimet
korcsolyapálya (–´k, –´t, –´ja) luistelukenttä, luistinrata, jääkenttä
korcsolyázás (–, –t, –a) luisteleminen, luistelu
korcsolyázik (–ok, –ott, –z) luistella
korcsolyázó (–k, –t, –ja) luistelija
kordbársony (–ok, –t, –a) vakosametti(nen)
kórház (–ak, –at, –a) sairaala
kórházba kerül (–ök, –t, –j) joutua sairaalaan
kórházban van (vagyok, volt, légy/legyél) olla sairaalassa
kórházi ellátás (–ok, –t, –a) sairaalahoito
kórkép (–ek, –et, –e) diagnoosi, taudinmääritys
korlátlan rajaton
korlátlanul ilman rajoja, ilman rajoitusta
korlátoz –t (–ok, –ott, –z) rajoittaa
korlátozott (–ak, –at, –abb) rajoitettu, suppea
kormány (–ok, –t, –a) ohjauspyörä, ratti; hallitus
kormányhoz ül (–ök, –t, –j) istua rattiin
kormánykerék (–kerekek, –kereket, –kereke) auton ohjauspyörä, ratti
kormány mögött ül (–ök, –t, –j) istua ratin takana
kormánynál ül (–ök, –t, –j) istua/olla ratissa
kormányon van (yleensä kolmannessa persoonassa: van, volt, legyen) olla hallituksessa
kormányon levő pártok hallituksessa olevat puolueet, hallituspuolueet
kormányoz (–t) (–ok, –ott, –z) kääntää rattia; kääntää autoa; johtaa, hallita
kormányozó (–k, –t, –) rattia/autoa kääntävä, ajava
kormányzó (–k, –t, –) johtava, hallitseva; (–k, –t, –ja) kuvernööri
kórokozó (–k, –t, –ja) taudinaiheuttaja
korom (–, kormot, korma) noki
koromfekete (–´k, –´t, –) pikimusta
koromsötét (–ek, –et, –) pilkkopimeä
kóros (–ak, –at, –abb) sairaalloinen
korosztály (–ok, –t, –a) sukupolvi
korszak (–ok, –ot, –a) aikakausi
korszerű (–ek, –t, –bb) nykyaikainen, moderni
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korszerűsít –t (–ek, –ett, –s) nykyaikaistaa, modernisoida
korty (–ok, –ot, –a) siemaus, kulaus, ryyppy
kortyint –ból/–ből (–ok, –ott, –s) siemaista
kortyol –t (–ok, –t, –j) siemailla
kórus (–ok, –t, –a) kuoro
kórusban kuorossa; yhteen ääneen
korzó (–k, –t, –ja) kävelykatu
korzózik (–ok, –ott, –z) kävellä kävelykatua pitkin edestakaisin
kosár (kosarak, kosarat, kosara) kori
kosarat kap –tól/–től (–ok, –ott, –j) saada rukkaset
kosárlabda (–´k –´t –´ja) koripallo
kosárlabdázik (–ok, –ott, –z) pelata koripalloa
kóstol –t (–ok, –t, –j) maistaa
kóstolgat –t (–ok, –ott, kóstolgass) maistella
kóstoló (–k, –t, –ja) maistiaiset; maistaja
kószál (–ok, –t, –j) kuljeksia, kierrellä, lorvailla, maleksia
kosztüm (–ök, –öt, –je) jakkupuku
kotta (–´k –´t –´ja) nuotti
kovács (–ok, –ot, –a) seppä
Kovácsék Kovácsin perhe, Kovácsit
kovácsol –t (–ok, –t , –j) takoa
kovácsoltvas (–ak, –at, –a) takorauta
kozmetika (–´k –´t –´ja) kauneushoitola, kauneushoitola; kauneudenhoito, kosmetiikka
kozmetikum (–ok –ot –a) kosmetiikkatuote(et)
kozmetikus (–ok, –t, –a) kauneudenhoitaja
kozmetikushoz jár (–ok, –t, –j) käydä kauneudenhoitolassa
kozmetikusképző intézet (–ek, –et, –e) kosmetiikkaopisto
kő (kövek, követ, –) kivinen, kivi-; (kövek, követ, köve) kivi (etymologia vrt. suomen kivi, kive-)
kőbánya (–´k –´t –´ja) louhos
köbcentis (–ek, –t, –) kuutiosenttimetrin
köd (–ök, –öt, –je) sumu, utu, usva
köd miatt sumun takia
köd van on sumua
ködös (–ek, –et, –ebb) sumuinen, utuinen, usvainen; hämärä, epäselvä
kőfaragó (–k, –t, –ja) kivenveistäjä
kőfejtő (–k –t –je) louhos; kivenhakkaaja
köhög (–ök, –ött, –j) yskiä
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köhögés (–ek, –t, –e) yskiminen
köhögéscsillapító (–k, –t, –ja) yskänlääke
kőkemény (–ek, –et, –) kivenkova
kölcsön (–ök, –t, –je) laina, lainaksi
kölcsönad –t –nak/–nek (–ok, –ott, –j) lainata jk jklle, antaa lainaksi jklle
kölcsönkap –t –tól/–től (–ok, –ott, –j) lainata jk jklta, saada lainattua jklta
kölcsönöz –t (kölcsönzök, kölcsönzött, –z) lainata
kölcsönt vesz fel ottaa lainaa/luottoa
kölni (–k, –t, –je) /vanh/ hajuvesi, Kölnin vesi
köll /puhek, murre/ tarvitaan; täytyä, pitää (ks. kell)
költ –t (–ra/ –re) (–ök, –ött, –s) käyttää rahaa jhk, kuluttaa rahaa, tuhlata rahaa
költő (–k, –t, –je) runoilija
költőpénz (–ek, –t, –e) käyttöraha
költözés –ból/–ből –ba/–be (–ek, –t, –e) muutto, muuttaminen jstak jhk
költözik –ból/–ből –ba/–be (–ök, –ött, –z) muuttaa jstak jhk
költség (–ek, –et, –e) kustannus, menoerä
költségek kustannukset
költségtérítés (–, –t, –e) kustannusten korvaus/korvaaminen
költségvetés (–ek, –t, –e) kustannusarvio; tulo- ja menoarvio, budjetti
kölyök (kölykök, könyköt, kölyke) penttu, poikanen; lapsi, poika, kakara
kömény (–, –t, –e) kumina
kőműves (–ek, –t, –e) rakennusmies
köntös (–ök, –t, –e) aamutakki
könny (–ek, –et, –e) kyynel
könnybe lábadt szemmel silmät kyynelissä
könnyebb (–ek, –et, –je) helpompi, kevyempi (ks. könnyű)
könnyebben helpommin
könnyed (–ek, –et, –ebb) keveä, kepeä
könnyeden/könnyedén keveästi, kepeästi
könnyedség (–, –et, –e) keveys, kepeys
könnyek között kyyneleet silmissä
könnyekre fakaszt –t saada jku itkemään, itketyttää jkta
könnyelmű (–ek, –t, –bb) kevytmielinen, kevytkenkäinen
könnyelműen kevytmielisesti
könnyen helposti
könnyes szemmel itku silmissä
könnyhullatás közepette kyynelehtien
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könnyű (–ek, –t, könnyebb) kevyt; helppo
könnyű dolog helppo asia/homma
könyök (–ök, –öt, –e) kyynär(pää) (etymologia vrt. suomen kyynärä)
könyörög –nak/–nek –ért (könyörgök, könyörgött, könyörögj) rukoilla jklle jstak, pyytää jkta tekemään jtak
könyv (–ek –et –e) kirja
könyvelő (–k, –t, –je) kirjanpitäjä
könyvesbolt (–ok, –ot, –ja) kirjakauppa
könyvespolc (–ok, –ot, –a) kirjahylly
könyvkiadó (–k, –t, –ja) kustannusyhtiö
könyvmoly (–ok, –t, –a) lukutoukka
könyvolvasás (–, –t, –a) lukeminen
könyvsorozat (–ok, –ot, –a) kirjasarja
könyvtár (–ak, –at, –ja) kirjasto
könyvtáros (–ok, –t, –a) kirjastonhoitaja
könyvvásár (–ok, –t, –a) kirjamessut
kőolaj (–, –at, –a) (maa)öljy
kör (–ök, –t, –e) ympyrä, kehä; piiri; kerho, seura
körbe ympäri
körbeutazik –t (–ok, –ott, –z körbe) matkustaa ympäri/kiertää
köré ympärille
köret (–ek, –et, –e) lisuke
körgyűrű (–k, –t, –je) kehä(tie)
környék (–ek, –et, –e) alue, ympäristö, lähiseutu, lähiympäristö
környékbeli (–ek, –t, –je) lähellä oleva, lähiseudun asukas
környékén (–nak/–nek) lähistöllä, lähettyvillä, liepeillä, tienoilla
környezet (–ek, –et, –e) ympäristö
környezetbarát (–ok, –ot, –abb) ympäristöystävällinen
környezeti tényezők ympäristötekijät
környezetszennyezés (–, –t, –e) ympäristön saastuttaminen
környezettudatos (–ak, –at, –abb) ympäristötietoinen
környező területek lähiympäristö
köröm (körmök, körmöt, körme) kynsi
körömlakk (–ok, –ot, –ja) kynsilakka
körös-körül yltympäri, yltympäriinsä
köröz (–ek, –t, –bb) kävellä/lentää ympyrää; –t etsiä, etsintäkuuluttaa
körözést ad ki a rendőrség N + ellen poliisi etsintäkuuluttaa jkta
körte (–´k, –´t, –´je) päärynä; lamppu
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körtér (–terek, –teret, –tere) aukio
körút (–utak, –utat, –útja) kaarikatu
körül 1. /postpositio/ jnk/jkn ympärillä; jnk paikkeilla, tienoilla, maissa
körül 2. /prefiksi/
körüláll –t (–ok, –t, –j körül) seisoa jkn ympärillä, piirittää jku
körülbelül (= kb.) noin (n.), suunnilleen
körülmény (–ek, –t, –e) seikka, tilanne
körülmények /monikko/ olosuhteet
körülmények között joissak olosuhteissa
körülnéz (–ek, –ett, –z körül) katsoa ympäri(insä)
körülnéz a házatáján (–nak/–nek) /kuv/ katsoa ympäriinsä jssak
körülötte hänen ympärillään, sen ympärillä
körültekintő (–ek, –t, –bb) kaukonäköinen, huolellinen
körző (–k, –t, –je) harppi, harpit
Kösz(i)! Kiitti!
köszön –t (–nak/–nek) kiittää (jtk) jstk; –nak/–nek tervehtiä jtk
köszönetet mond –nak/–nek –ért kiittää (juhlallisesti) jkta jstak
köszönhetően –nak/–nek jkn ansiosta, seurauksena
Köszönöm a meghívást. Kiitos kutsusta.
Köszönöm a segítséget. Kiitos avusta.
Köszönöm szépen. Paljon kiitoksia. Kiitokset.
Köszönöm. Kiitos. Kiitoksia. Kiitokset
Köszönöm, jól. Kiitos, hyvin. (vastaus kysymykseen Hogy vagy/van/vagytok/vannak? Mitä kuuluu?)
Köszönöm, nem kérek. Kiitos, ei. (vastaus tarjoiluun Kérsz még/Kér még/Kértek még/Kérnek még …–t? Saisiko olla …? Otatko …? Otatteko …?)
köt –t (–ök, –ött, köss) sitoa, solmia, neuloa, liittää, kutoa
kötekedik (–val/–vel) (–ek, –ett, –j) haastaa riitaa
kötél (kötelek, kötelet, kötele) köysi
kötelék (–ek, –et, –e) side
köteles –ra/–re // –ni (–ek, –et, –) velvollinen, velvoitettu
köteles példány (–ok, –t, –a) /kirjasto/ vapaakappale
kötelesség (–ek, –et, –e) velvollisuus
kötelező (–ek, –t, –) pakollinen
kötelező tantárgy pakollinen aine
kötény (–ek, –t, –e) esiliina
kötés (–ek, –t, –e) sitominen, sidonta; /kemiallinen/ sidos; side, tukiside
kötődik –hoz/–hez/–höz (–ök, –ött, –j) kiintyä jkh
kötött (–ek, –et, –ebb) sidottu; kudottu, neulottu
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köttetett /passiivimuoto/ olla solmittu
kötöz –t (–ök, –ött, –z) sitoa jk; vaihtaa siteet
kötöznivaló bolond herkkäuskoinen, huijattava, täysidiootti
kötözőpólya (–´k, –´t, –´ja) siderulla
kövér (–ek, –et, –ebb) lihava, paksu
követ 1. –t (–ek, –ett, kövess) seurata jkta; varjostaa jkta
követ 2. (–ek, –et, –e) lähettiläs
követ fejt (–ek, –ett, –s) louhia
követ nyomon –t ks. nyomon követ seurata
követel –t (–ek, –t, –j) vaatia; kysyä
követelés (–ek, –t, –e) vaatiminen; /talous/ vaade
követelmény (–ek, –t, –e) vaatimus
követendő (–ek, –t, –bb) noudatettava, esikuvaksi kelpaava, mallikelpoinen
követhetetlen (–ek, –t, –ebb) mahdoton seurata/jäljittää
követi a példáját (–nak/–nek) noudattaa jkn esimerkkiä
következésképpen eli, elikkä
következik N + után (–em/–ek, –ett, –z) olla seuraavana, on jkn vuoro
következmény (–ek, –t, –e) seuraus
következő (–k, –t, –) seuraava
következtében –nak/–nek jnk seurauksena
következtet –ra/–re (–ból/–ből) (–ek, –ett, következtess) tehdä johtopäätös
következtetés (–ek, –t, –e) johtopäätös
követő –t (–k, –t, –) jtak seuraava; (–k, –t, –je) seuraaja
követően –t jnk jälkeen
követség (–ek, –et, –e) valtuuskunta; (suur)lähetystö
kövez –t (–ek, –ett, –z) laittaa kiveys; kivittää
kövezet (–ek, –et, –e) kiveys
köz (–ök, –t, –e) väli; kuja
köz- ks. közös
közalkalmazott (–ak, –at, –ja) valtion tai vastaavan alemmissa virastoissa (koulut, yliopistot, rautatie) työskentelevä virkailija/työntekijä
közben samaan aikaan, jkn aikana, sinä aikana, välillä
közé joidenkin väliin, sekaan, joukkoon
közeg (–ek, –et, –e) väliaine; viranomainen; ympäristö
közel –hoz/–hez/–höz lähelle, lähellä; lähes
közelebb lähempänä
közelebbi lähempänä oleva
közelebbre lähemmäksi, lähemmäs
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közelebbről lähemmästä
közelében (–nak/–nek) jkn lähellä (közelemben, közeledben, közelében, közelünkben, közeletekben, közelükben)
közeledés –hoz/–hez/–höz (–, –t, –e) lähestyminen
közeledik –hoz/–hez/–höz (–ek, –ett, –j) lähestyä jtak
közel érzik magukat egymáshoz he tuntevat olevansa toistensa lähellä
közelít –hoz/–hez/–höz (–ek, –ett, –s) lähestyä jtak; –t –hoz/–hez/–höz lähentää jtak jhk
közép 1. (–, –, közepe) keskiosa
közép– 2. keski–
középen keskellä
közepén (–nak/–nek) sen keskellä
közepes (–ek, –et, –e) keskitasoinen; tyydyttävä (arvosana)
közepes szinten keskitasolla
Közép-Európa Keski-Eurooppa
középfokú (–ak, –t, –) keskitason, keskiasteen
középfokú nyelvvizsgával rendelkezik (–em/–ek, –ett, –z) jklla on keskitason kielikoe
középfokú szakképzés (–ek, –t, –e) keskiasteen ammattikoulutus
középfokú tanulmányokat végez (végzek, végzett, –z) suorittaa keskiasteen koulun opintoja (suorittaa lukiota/ammattikoulua)
középfokú végzettséggel rendelkezik (–em/–ek, –ett, –z) jklla on keskiasteen tutkinto
középiskola (–´k –´t –´ja) lukio, keskiasteen oppilaitos
középiskolás (–ok, –t, –a) lukiolainen, keskiasteen oppilaitoksen oppilas
középiskolás korában lukiolaisena, keskiasteen oppilaitoksen oppilaana
középkategóriás (–ak, –t, –) keskiverto-; kohtuuhintainen
középkor (–, –t, –) keskiaika
középkorosztály (–ok, –t, –a) keski-ikäiset
középkorú (–ak, –t, –) keski–ikäinen
középső (–k, –t, –) keskimmäinen
középsőujj (–ak, –at, –a) keskisormi
középvonal (–ak, –at, –a) keskiviiva
közgazdasági diploma (–´k, –´t, –´ja) ekonomin paperit
közgazdaságtan (–, –t, –a) taloustiede
közgazdász (–ok, –t, –a) ekonomi
közgyűlés (–ek, –t, –e) kokous
közhely (–ek, –et, –e) julkinen paikka; klisee
közismert (–ek, –et, –bb) (yleisesti) tunnettu
közkedvelt (–ek, –et, –ebb) suosittu, (yleisesti) pidetty
közkincs (–ek, –et, –e) yhteinen omaisuus, yhteisomaisuus; /oikeus/ vapaasti yleiseen käyttöön asetettu teos
közlekedés (–ek, –t, –e) liikenne, liikenneyhteydet
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közlekedési (–ek, –t, –) liikenne-, liikenteen
közlekedési baleset (–ek, –et, –e) liikenneonnettomuus
közlekedési jelzőlámpa (–´k –´t –´ja) liikennevalot
közlekedési rendőr (–ök –t –e) liikennepoliisi
közlekedési tábla (–´k –´t –´ja) liikennemerkki, kyltti
közlekedik (–ek, –ett, –j) liikennöidä, liikkua, kulkea
közmondás (–ok, –t, –a) sananlasku
köznapi (–ak, –t, –bb) arkipäiväinen
közömbös (–ek, –t, –ebb) neutraali; välinpitämätön; yhdentekevä
közönség (–, –et, –e) yleisö, katsojat
közönséges (–ek, –et, –ebb) yleinen, tavallinen; alatyylinen; alhainen
közönségsiker (–, –t, –) yleisömenestys
közös (–ek, –et, –) yhteinen, yhteisközös program yhteinen ohjelma
közösség (–ek, –et, –e) yhteisö
közösségi (–ek, –t, –) yhteis–, yhteisön
közösségi közlekedés (–, –t, –e) joukkoliikenne
közösségi háló (–k, –t, –ja) sosiaalinen verkosto
közösségi média (–´k, –´t, –´ja) sosiaalinen media, some, yhteisöllinen media
közösségi (ismeretségi) oldalak sosiaalinen media, some, yhteisöllinen media
közösségi ötletbörze (–´k, –´t, –´je) joukkoistaminen
közös valuta (–´k, –´t, –´ja) yhteisvaluutta
között /postpositio/ joidenkin välissä, välillä, seassa, joukossa (ks. közt)
közötti (–ek, –t, –) joidenkin välissä/välillä/seassa/joukossa oleva (ks. közti)
központ (–ok, –ot, –ja) keskipiste, keskus, keskusta
központi fűtés (–ek, –t, –e) keskuslämmitys
központi ponthatár (–ok, –t, –a) opetusministeriön määrittelemä pisteraja (pääsykokeessa)
közreműködésével (–nak/–nek) jkn yhteistyöllä
közszolgálati tévécsatorna (–´k, –´t, –´ja) valtiollinen tv-kanava
közt /postpositio/ joidenkin välissä, välillä, seassa, joukossa (ks. között)
közti (–ek, –t, –) joidenkin välissä/välillä/seassa/joukossa oleva (ks. közötti)
köztársaság (–ok, –ot, –a) tasavalta
köztársasági elnök (–ök, –öt, –e) tasavallan presidentti
közterület (–ek, –et, –e) julkinen paikka
közterület-felügyelő (–k, –t, –je) pysäköinninvalvoja, julkisten paikkojen valvoja
köztisztviselő (–k, –t, –je) (valtion korkeimmissa virastoissa (esim. ministeriöissä) työskentelevä virkailija
köztudott (–ak, –at, –) yleisesti tiedetty, yleisesti tiedossa oleva
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közül (+ mon.) –sta–stä, joidenkin joukosta, välistä, seasta
közülünk meistä, meidän joukosta
közületek teistä, teidän joukosta
közülük niistä, niinden joukosta
közveszélyes (–ek, –et, –ebb) yleistä turvallisuutta vaarantava
közvetlen välitön
közvilágítás (–, –t, –a) julkisten paikkojen valaistus
krampusz (–ek, –t, –bb) joulupukin (unkariksi Mikulás) seurassa kulkeva, pirua muistuttava olento
kreálmány (–ok, –t, –a) tekele, valmiste (negat.)
krém (–ek, –et, –e) voide; täyte (leivoksessa); (yhteiskunnan) kerma
krémes 1. (–ek, –et, –ebb) voide–, 2. (–ek, –t, –e) erään täytetyn leivoksen nimi
KRESZ (–, –t, –) (Közúti Rendelkezések Egységes Szabályozása) liikennesäännöt
kréta (–´k, –´t, –´ja) liitu
krimi (–k, –t, –je) jännäri
kritika (–´k, –´t, –´ja) kritiikki, arvostelu
kritizál –t (–ok, –t, –j) kritisoida, arvostella
krónikus betegség krooninen sairaus
krumpli (–k, –t, –ja) /puhek/ peruna
kucorog (kucorgok, kucorgott, kucorogj) kyykkiä
kudarc (–ok, –ot, –a) epäonnistuminen
kudarcot vall epäonnistua
kuka (–´k, –´t, –´ja) roska-astia
kukac (–ok, –ot, –a) kastemato; (sähköpostiosoitteessa:) at, @, miumau
kukásautó (–k, –t, –ja) roska-auto
kukorica (–´k, –´t, –´ja) maissi
kukoricapehely (–pelyhek, –pelyhet, –pelyhe) maissihiutale
kulcs (–ok, –ot, –a) avain
kulcskérdés (–ek, –t, –e) avainkysymys
kulcsrakész (–ek, –t, –) täysin valmis (asunto, talo)
kullancs (–ok, –ot, –a) punkki, puutiainen
kullanccsípés (–ek, –t, –e) punkin/puutiaisen purema
kultúra (–´k –´t –´ja) kulttuuri
kulturális (–ak, –at, – ) kulttuurinen, kulttuurikultúrák egymásra hatása kulttuurien vuorovaikutus
kultúrközpont (–ok, –ot, –ja) kulttuurikeskus
kupac (–ok, –ot, –a) /puhek/ kasa, pino, pinka, läjä
kupak (–ok, –ot, –ja) (juomapullon) korkki
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kupaktanács (–ok, –ot, –a) käytäväkokous
kuplung (–ok, –ot, –ja) kytkin
kuporgat (–ok, –ott, kuporgass) kahmia
kurta (–´k, –´t, –´bb) lyhyt
kurtán lyhyesti
kurtán–furcsán oudon lyhyesti
kurzív (–ak, –at, –abb) kursiivi
kurzivál –t (–ok, –t, –j) kursivoida, kirjoittaa kursiivilla
kúszik (–om/–ok, –ott, kússz) ryömiä, kiivetä, madella
kút (kutak, kutat, kútja) kaivo; lähde
kutat (–ok, –ott, kutass) –t tutkia; N + után etsiä, etsiskellä
kutatás (–, –t, –a) etsiminen; tutkimus
kutató (–k, –t, –ja) etsijä; tutkija
kutatóintézet (–ek, –et, –e) tutkimuslaitos
kutatóközpont (–ok, –ot, –ja) tutkimuskeskus
kútba esik (kolmannessa persoonassa: –, –ett, essen) )epäonnistua, mennä myttyyn/pipariksi
kútfő (–k, –t, –je) /kuv/ lähde
kutya (–´k –´t –´ja) koira; piski, rakki
kutya baja (sincs) –nak/–nek jklla ei ole mitään hätää, jk on täysin terve
kutyafuttában ohimennen, kiireessä
külalak (–, –ot, –ja) ulkonäkö, ulkoasu, ulkomuoto; käsiala
küld –t –nak/–nek (–ök, –ött, –j) lähettää, toimittaa
külföld (–, –et, –) ulkomaa(t)
külföldi (–ek, –t, –je) ulkomainen
külföldön ulkomailla
külföldre ulkomaille
külföldről ulkomailta
külkereskedelem (–, –kereskedelmet, –kereskedelme) ulkomaankauppa
külkereskedelmi (–ek, –t, –) ulkomaankaupan, ulkomaankauppakülkereskedelmi kapcsolatok ulkomaankauppasuhteet
külön erikseen
különálló (–ak, –t, –bb) erillinen, yksittäinen
különben muuten
különböző (–ek, –t, –bb) erilainen, erottuva, poikkeava
különbség (–ek, –et, –e) ero, eroavaisuus, erotus, poikkeavuus
különféle erilainen
különleges (–ek, –et, –ebb) erikoinen, erityinen
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különleges bánásmódot igénylő gyermek (–ek, –et, –e) erikoislapsi
különlegességek erikoisuudet
különóra (–´k –´t –´ja) ylimääräiset oppitunnit, erillistunnit, yksityistunnit
különös (–ek, –et, –ebb) erikoinen, erityinen; poikkeuksellinen
különös hajlandóságot mutat –ra/–re // N + iránt olla erityisen halukas tekemään jtak
különösen erityisesti; erittäin
külső (–k, –t, –bb) ulkopuolella oleva, ulkoinen, ulko–; (–k, –t, külseje/külsője) ulkonäkö, ulkomuoto, ulkokuori, pinta
külső megjelenés (–, –t, –e) ulkonäkö
külügy (–ek, –et, –e) ulkoasiat
külügyminiszter (–ek, –t, –e) ulkoasiainministeri, ulkoministeri
külügyminisztérium (–ok, –ot, –a) ulkoasiainministeriö, ulkoministeriö
kürtőskalács (–ok, –ot, –a) (alun perin Transylvanian unkarilaisten leivos) putkipulla
küszöb (–ök, –öt, –je) kynnys
küszöbön álló kynnyksellä seisova; tuleva
küzd (N + ellen) (–ök, –ött, –j) taistella, kamppailla
küzdelem (küzdelmek, küzdelmet, küzdelme) taistelu, kamppailu
küzdés (–ek, –t, –e) taisteleminen, kamppaileminen
küzdő (–k, –t, –bb) taisteleva; (–k, –t, –je) taisteilija, kamppailija
küzdősport (–ok, –ot, –ja) taistelulaji, kamppailulaji
L
láb (–ak, –at, –a) jalka; (vuoren) juuri
lábadozik (–om/–ok, –ott, –z) toipua, olla toipilaana
lábas (–ak, –at, –) jalallinen, jalka-; (–ok, –t, –a) kasari
lábatlankodik (–ok, –ott, –j) olla jnk jaloissa
lábazat (–ok, –ot, –a) jalusta; jalka
lábbeli (–k, –t, –je) jalkine(et)
labda (–´k –´t –´ja) pallo
labdajáték (–ok, –ot, –a) pallopeli
labdarúgás (–, –t, –a) jalkapallo
labdarúgó (–k, –t, –ja) jalkapalloilija
labdarúgócsapat (–ok, –ot, –a) jalkapallojoukkue
lábfej (–ek, –et, –e) jalkaterä
laboratórium (–ok, –ot, –a)
lábszár (–ak, –at, –a/lába szára) sääri (Huom.! lábszáram/lábam szára säärini, lábszárad/lábad szára säärisi, lábszára/lába szára hänen säärensä, lábszárunk/lábunk
szára sääremme, lábszáratok/lábatok szára säärenne, lábszáruk/lábuk szára heidän säärensä)
lábtörlő (–k, –t, –je) kynnysmatto
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lábujj (–ak, –at, –a) varvas, varpaat (Huom.! lábujjam/lábam ujja varpaani, lábujjad/lábad ujja varpaasi, lábujja/lába ujja hänen varpaansa, lábujjunk/lábunk
ujja varpaamme, lábujjatok/lábatok ujja varpaanne, lábujjuk/lábuk ujja heidän varpaansa)
lábujjhegyen jár (–ok, –t, –j) kulkea varpaillaan
lábujjhegyre áll (–ok, –t, –j) nousta varpaille
lágy (–ak, –at, –abb) pehmeä
lágyul (–ok, –t, –j) muuttua pehmeäksi
lájkol –t (–ok, –t, –j) tykätä (internetissä)
lakás (–ok, –t, –a) asunto, huoneisto, /puh/ kämppä
lakásközvetítő iroda (–´k, –´t, –´ja) asuntovälitystoimisto
lakat (–ok, –ot, –ja) lukko
lakatlan (–ok, –t, –abb) asumaton, autio
lakatos (–ok, –t, –a) lukkoseppä
lakbér (–ek, –t, –e) asunnon vuokra
lakcím (–ek, –et, –e) osoite
lakhely ks. lakóhely
lakik (–om/–ok, –ott, –j) asua
lakó (–k, –t, –) asuva; (–k, –t, –ja) asukas
lakodalmat csap (–ok, –ott, –j) järjestää (suuret) häät
lakodalom (lakodalmak, lakodalmat, lakodalma) häät
lakóhely (–ek, –et, –e) asuinpaikka
lakókocsi (–k, –t, –ja) asuntovaunu
lakópark (–ok, –ot, –ja) aidattu asuinyhteisöalue
lakos (–ok, –t, –a) asukas
lakosság (–, –ot, –a) asukkaat, väestö
lakótárs (–ak, –at, –a) asuinkumppani, kämppäkaveri
lakrész (–ek, –t, –e) asuintila
laktató étel täyttävä ruoka
lámpa (–´k –´t –´ja) lamppu
lámpás (–ok, –t, –a) lyhty
Lánchíd (–hidak, –hidat, –ja) Ketjusilta (Budapestin vanhimman sillan nimi)
landol (–ok, –t, –j) laskeutua
láng (–ok, –ot, –ja) liekki
lángész (–ek, –t, –e) nero
lángos (–ok, –t, –a) (unkarilainen uppopaistettu suolainen leivos)
langyos (–ak, –at, –abb) lauha, leuto
lanka (–´k, –´t, –´ja) (loiva) rinne
lankad (–ok, –t, –j) herpaantua
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lankad a figyelme –nak/–nek jkn tarkkaavaisuus herpaantuu
lány (–ok, –t, –a) tyttö; tytär
lánya született –nak/–nek jku on saanut tytön
lánytestvér (–ek, –t, –e) sisko
lap (–ok, –ot, –ja) (kirjan) sivu; lappu; postikortti; sanomalehti
láp (–ok, –ot, –ja) suo, räme
lapos (–ak, –at, –abb) litteä (etymologia vrt. suomen lappea)
Lappföld (–, –et, –je) Lappi
laptop (–ok, –ot, –ja) kannettava tietokone, läppäri
lárma (–, –´t, –´ja) melu, meteli
lármás (–ak, –at, –abb) meluinen, metelöivä
lármázik (–om/–ok, –ott, –z) meluta, metelöidä
lassabban hitaammin
lassan hitaasti
lassú (–ak, –t, lassabb/lassúbb) hidas; hiljainen
Lássuk csak! Katsotaanpa!
lassú tűzön pienellä lämmöllä
lát –t (–ok, –ott, láss) nähdä; katsoa
látássérült (–ek, –et, –) näkövammainen
látástól vakulásig aamusta iltaan
láthatatlan (–ok, –t, –abb) näkymätön
látkép (–ek, –et, –e) maisemakuva, näköala
látnivaló (–k, –t, –ja) nähtävä, nähtävyys
látogat –t (–ok, –ott, látogass) käydä katsomassa
látogatás (–ok, –t, –a) vierailu, käynti
látogató (–k, –t, –ja) vierailija; kävijä
látogatott (–ak, –at, –abb) katsottu
latolgat –t (–ok, –ott, latolgass) harkita
látszik (–om/–ok, –ott, látssz) näkyä
láttán (–nak/–nek) nähdessään jtak; nähtyään jtak
láttára (–nak/–nek) nähdessään jtak
látvány (–ok, –t, –a) näky, nähtävyys; jnk näkeminen
látványára (–nak/–nek) nähdessään jtak
látványos (–ak, –at, –abb) näyttävä
latyak (–, –ot, –ja) sohjo, lumisohjo
latyakos (–ak, –at, –abb) sohjoinen
láz (–, –at, –) kuume; kipinä; -kärpänen
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laza (–´k, –´t, –´bb) löysä; rento
láza van –nak/–nek jklla on kuume
lázas (–ak, –at, –abb) kuumeinen
lázcsillapító (–k, –t, –ja) kuumelääke
lázcsillapítót vesz be ottaa kuumelääkettä
lazít (–ok, –ott, lazíts) rentoutua; –t löysätä
lazítás (–, –t, –a) rentoutuminen
lázmérő (–k, –t, –je) /puhek/ kuumemittari
lé (levek/lék, levet/lét, leve/léje) liemi, mehu (etymologia vrt. suomen liemi, lieme-)
le 1. alas
le- 2. /prefiksi/
lead –t (–ok, –ott, –j le) ojentaa alas; luovuttaa, lähettää (määräaikaan mennessä)
le a kalappal N + előtt nostaa hattua jklle/jllek
leáll (–ok, –t, –j le) pysähtyä, seisahtaa
leállít –t (–ok, –ott, –s le) pysäyttää
leánybúcsú (–k, –t, –ja) (morsiamen) polttarit
leáraz –t (–ok, –ott, –z le) alentaa hinta
leárazás (–ok, –t, –a) alennusmyynti, ale
lebeg (–ek, –ett, –j) leijua, kellua
lebilincsel –t (–ek, –t, –j le) vangita, hurmata jkta
lebilincselő (–ek, –t, –bb) vangitseva, hurmaava, mukaansatemppaava
leborotvál –t (–ok, –t, –j le) ajaa parta
léc (–ek, –et, –e) lankku, lista; rima
lecke (–´k, –´t, –´je) lukukappale; läksy, kotitehtävä
leckét ad fel (–ok, –ott, –j fel) antaa kotitehtävä
leckét ír (–ok, –t, –j) kirjoittaa kotitehtäviä
leckét tanul (–ok, –t, –j) tehdä kotitehtäviä
lecsendesít –t (–ek, –ett, –s le) hiljentää, vaimentaa
lecsendesül (–ök, –t, –j le) hiljentyä, vaimentua
lecsó (–k, –t, –ja) (unkarilainen ruoka tomaatista, paprikasta ja sipulista)
lecsökken (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jen le) vähetä, pienentyä, laskea
lecsökkent –t (–ek, –ett, –s le) vähentää, laskea, karsia
ledarál –t (–ok, –t, –j le) jauhaa jk
ledarált (–ak, –at, –) jauhettu, jauheledob –t (–ok, –ott, –j le) heittää alas/pois
ledolgozik –t (–ok, –ott, –z le) tehdä sisään (työ)
leég (–ek, –ett, –j le) palaa poroksi/poroiksi; nolata itsensä; –tól/–től polttaa ihonsa jllak
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leegyszerűsít –t (–ek, –ett, egyszerűsíts le) yksinkertaistaa jtak
leejt –t (–ek, –ett, –s le) pudottaa, tipauttaa jk
leellenőriz –t (leellenőrzök, leellenőrzött, ellenőrizz le) /puhek/ tarkistaa (ks. ellenőriz)
leendő (–k, –t, –) tuleva
leérettségizik (–ek, –ett, –z le) valmistua ylioppilaaksi
leesik –ról/–ről // –ból/–ből (–ek, –ett, –s le) pudota alas, tipahtaa
lefagy (–ok, –ott, –j le) jäätyä
lefagyott a számítógép (–ek, –et, –e) tietokone on jäätynyt
lefed –t –val/–vel (–ek, –et, –j le) peittää jk jllak
lefekszik (–em/–ek, lefeküdt, feküdj le) mennä nukkumaan, mennä pitkälleen, mennä makuulle; –val/–vel mennä sänkyyn jkn kanssa
lefektet –t (–ek, –ett, fektess le) laittaa nukkumaan
lefoglal –t (–ok, –t, –j le) varata; viedä jkn aikaa
lefordít –t (–ról/–ről –ra/–re) (–ok, –ott, –s le) kääntää
le-föl alas ja ylös, edestakaisin
leg- superlatiivin etuliite
lég (–, leget/–et, lege/–e) ilma
legalább vähintään, edes
legalább(is) ainakin, vähintään
légből kapott (–ak, –at, –) ilmasta temmattu
légcső (–csövek, –csövet, –csöve) henkitorvi
legelőnyösebb oldalát mutatja näyttää edullisimmat puolensa
legény (–ek, –t, –e) /vanh/ nuorukainen, nuori mies
legénybúcsú (–k, –t, –ja) (sulhasen) polttarit
legfeljebb korkeintaan
léggömb (–ök, –öt, –je) ilmapallo
leggyakoribb yleisin, useimmin ilmenevä
leggyakrabban useimmiten, useimmin
légi (–ek, –t, –) ilma-, ilmailu-, lentolégies (–ek, –et, –ebb) eteerinen
legidősebb(ik) vanhin
légikisasszony (–ok, –t, –a) lentoemäntä
légi közlekedés (–, –t, –e) ilmailu
leginkább eniten, mieluiten
légiposta (–, –´t, –´ja) lentoposti
légipostával lentopostissa, lentopostitse
légiriadó (–k, –t, –ja) ilmahälytys
légitársaság (–ok, –ot, –a) lentoyhtiö
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légzsák (–ok, –ot, –ja) (auton) ilmatyyny; (linnun) ilmapussi
legjobb (–ak, –at, –ja) paras
legjobban eniten, parhaiten
legkeményebben tiukimmin, vahvimmin
legkésőbb viimeistään; myöhäisimpänä ajankohtana
legkevesebb vähin
legkevesebben vähiten ihmisiä
légkondicionálás (–ok, –t, –a) ilmastointi
légkör (–ök, –t, –e) ilmapiiri; atmosfääri; statosfääri
legközelebb ensi kerralla
legközelebbi ensikertainen, ensi
legmegfelelőbb sopivin
legmegfelelőbbnek talál –t (–ok, –t, –j) pitää sopivimpana
legnagyobb (–ak, –at, –ja) suurin, isoin
legördül (–ök, –t, –j le) vieriä alas
legszebb (–ek, –et, –je) kaunein
legszebb(ik) kaunein
legszigorúbb (–ak, –at, –ja) ankarin, rankin
légtelenít –t (–ek, –ett, –s) poistaa ilmaa jstak
légtelenítés (–, –t, –e) ilmanpoisto, ilman poistaminen
legtöbb (–ek, –et, –je) enin, eniten, suurin osa (mon. + jstak); useimmat
legtöbben /ihmisistä/ useimmat
leguggol (–ok, –t, –j le) kyykistyä, mennä kyykkyyn
legutóbb viimeksi
legutóbbi (–ak, –t, –ja) viimekertainen; viimeinen
legutóbbi divatot követő viimeistä huutoa oleva
legutolsó (–k, –t, –ja) (viho)viimeinen
légzés (–, –t, –e) hengitys
légy 1. (legyek, legyet, legye) kärpänen
légy! 2. (lesz verbin imperatiivin yksikön 2 persoona) ole!
Légy szíves! Ole hyvä!
légycsapó (–k, –t, –ja) kärpäslätkä
Legyen szíves! Olkaa hyvä! (teitittely yksikössä)
legyen! olkoon
Legyenek szívesek! Olkaa hyvät! (teitittely monikossa)
legyeskedik N + körül (–ek, –ett, –j) pitää seuraa jklle, piirittää jkta
Legyetek szívesek! Olkaa hyvät! (sinuttelu, monikon 2 persoona)
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legyint (–ra/–re) (–ek, –ett, –s) heiluttaa kättä, huitaista kädellään
légyott (–ok, –ot, –ja) /vanh/ romanttinen tapaaminen
legyőz –t (–ök, –ött, –z le) voittaa, selättää
legyűr –t (–ök, –t, –j le) painaa alas, voittaa; kääriä alas
lehajol (–ok, –t, –j le) kumartaa
lehel (–ek, –t, –j) puhaltaa
lehelet (–ek, –et, –e) hengitys, henki
lehervad az arcáról a mosoly (–nak/–nek) hymy hyytyy jkn kasvoille
lehet (–ek, –ett, lehess) voida olla; saattaa olla; mahtaa olla; taitaa olla; (kolmas persoona) + -ni voi tehdä jtak, saa tehdä jtak
lehet kapni –t voi saada jtak
lehetetlen (–ek, –t, –ebb) mahdoton
lehetetlenné tesz –t (–ek, tett, tégy/tegyél) tehdä jk asia mahdottomaksi
lehető (–, –t, –) mahdollinen
lehetőség (–ek, –et, –e) mahdollisuus
lehetőségekhez mérten mahdollisuuksien mukaan
lehetőséget nyújt (–ok, –ott, –s) mahdollistaa
lehetőség kínálkozik –ra/–re (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –zon) tarjoutuu mahdollisuus tehdä jtak
lehetővé tesz –t (–ek, tett, tégy/tegyél) tehdä mahdolliseksi, mahdollistaa
lehetséges (–ek, –et, –ebb) mahdollinen
lehetséges, hogy on mahdollista, että; lienee
lehorgasztja a fejét painaa pää alas
lehúnyja a szemét sulkea silmänsä
lehúz (–ok, –ott, –z le) –t vetää alas, ottaa pois, riisua; –t –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél /puhek, negat/ työskennellä jssak
leír –t (–ok, –t, –j le) kirjoittaa (paperille); jäljentää
leírás (–ok, –t, –a) kirjoittaminen; kuvaus
lejár a garancia (–, –´t, –´ja) takuu menee umpeen, takuu loppuu
lejár a határidő (–k, –t, –ideje) määräaika umpeutuu, määräaika päättyy
lejárati idő (–k, –t, –ideje) eräpäivä, viimeinen käyttöpäivä, viimeinen voimassaolopäivä, päättymisaika
lejátszó (–k, –t, –) soittava; (–k, –t, –ja) soitin
lejön (–jövök, –jött, gyere le) tulla alas, lähteä; matkustaa Budapestista maaseudulle (jossa puhujakin on)
lék (–ek, –et, –e) avanto
lekapcsol –t (–ok, –t, –j le) sulkea (televisio), sammuttaa (valo); irrottaa; /puh/ pysäyttää jku, saada jku pois ryhmästä
legkéste a buszt hän myöhästyi bussista
lekésett a lehetőségről jklta meni mahdollisuus sivu suun
lekésik –t // –ról/–ről (–ek, –ett, késs le) myöhästyä jstak
leköt –t (–ök, –ött, köss le) sitoa; tallettaa (rahaa)
lekötés (–ek, –t, –e) sitominen; talletus
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lektor (–ok, –t, –a) kielentarkastaja; lehtori (yliopistossa)
lektorál –t (–ok, –t, –j) oikolukea jk, tarkastaa jnk kieliasu, tehdä kielentarkastus ja oikoluku
lektorként dolgozik (–om/–ok, –ott, –z) työskennellä lehtorina
lekvár (–ok, –t, –ja) hillo
lel –t (–ek, –t, –j) löytää
lelassít (–ok, –ott, –s le) hiljentää vauhtia, jarruttaa; –t hidastaa jk
lelassul (–ok, –t, –j le) hidastua
lélegzet (–ek, –et, –e) hengitys
lélegzik (–em/–ek, –ett, lélegezz) hengittää
lélegezz nagyokat hengitä syvään
lélek (lelkek, lelket, lelke) sielu; asukas
lélekben hengessä
lelemény (–, –t, –e) kekseliäisyys
leleményes (–ek, –et, –ebb) kekseliäs, sukkela
lelép (–ek, –ett, –j le) häipyä, livahtaa, lähteä käpälämäkeen
lelet (–ek, –et, –e) löytö; sairauskertomus
Lelkem! Rakas! Kulta! /vanha puhuttelumuoto, esim. saduissa/
lelkes (–ek, –et, –ebb) innokas, innostunut; /vanh/ (lukusana + ) asukkaan (kunta/pitäjä jne.)
lelkesedés (–, –t, –e) innostuminen, innostus, into
lelkesedik –ért (–ek, –ett, –j) innostua jstak, olla innoissaan
lelkesen innokkaasti, innostuneena
lelkesít –t (–ek, –ett, –s) innostaa
lelkész (–ek, –t, –e) (reformoidun kirkon) pappi
lelketlen (–ek, –t, –ebb) epäinhimillinen
lelki (–ek, –t, –) sielun, sielu-, henkinen, mielenterveys-, mielenterveyden
lelki béke mielenrauha
lelkifurdalás (–ok, –t, –a) huono omatunto
lelkifurdalása van –nak/–nek jklla on huono omatunto
lelkiismeret (–, –et, –e) omatunto
lelkiismeretlen (–ek, –t, –ebb) (ihminen) ilman omaatuntoa, omatunnoton
lelkiismeretlenség (–ek, –et, –e) omatunnottomuus, omatunnoton teko
lelkileg henkisesti
lemarad (–ok, –t, –j le) (–ról/–ről) jäädä jstak; myöhästyä jstak; –tól/–től (–ban/–ben) jäädä jälkeen; –ról/–ről jäädä paitsi jstak
lemarad a vonatról myöhästyä junasta
lemarad a fejlődésben jäädä jälkeen kehityksessä
Lemaradtam valamiről? Olenko jäänyt jostakin/jostain paitsi?
lemegy –ról/–ről (–ba/–be) (–ek, –ment, menj le) mennä (alas), laskeutua, laskea; /puhek/ pudota
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lemegy a láza (–nak/–nek) jnk kuume laskee
lemez (–ek, –t, –e) levy
lemond –ról/–ről (–ok, –ott, –j le) luopua jstak; jättää eroanomus
lemorzsolódik (–ok, –ott, –j le) jäädä (luokalle)
lemos –t pestä
lemossa az ablakot pestä ikkunat
len (–ek, –t, –je) pellava
lencse (–´k, –´t, –´je) linssi
lencsefőzelék (–ek, –et, –e) linssikeitto
lencseleves (–ek, –t, –e) linssikeitto (, jossa on ohuempi liemi)
lendít –t (–ek, –ett, –s) heilauttaa
lengedez (vain kolmannessa persoonassa: –, –ett, –z) liehua
lenget –t (–ek, –ett, lengess) heiluttaa
lengyel (–ek, –t, –je) puolalainen; puola(n kieli)
Lengyelország (–, –ot, –a) Puola
lengyelül puolaksi, puolaa
lenn alhaalla (ks. lent)
lenni /inf/ olla ks. van, lesz
lenszőke (–´k, –´t, –´je) pellavapää
lent alhaalla
lenvászon (–vásznak, –vásznat, –vászna) pellavakangas
lényeg (–, –et, –e) keskeinen sisältö, olennainen osa, ydin, tärkein asia, pointti
lényegében oikeastaan
lényeges (–ek, –et, –ebb) olennainen, oleellinen, pääasiallinen, tärkeä, keskeinen
lényegesen olennaisesti
lényegtelen (–ek, –t, –ebb) epäolennainen, epäoleellinen
lényegtelen dolog sivuseikka
lenyel –t (–ek, –t, –j le) nielaista
lenyom –t (–ok, –ott, –j le) painaa alas, painaa
legnyugszik a nap aurinko laskee
lenyűgöző (–ek, –t, –bb) munkaansatemppaava, vastustamaton, lumoava, hurmaava, vangitseva
lep –t (–ek, –ett, –j) peittää; yllättää
lép –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz (–ek, –ett, –j) astua jhk
lépcső (–k, –t, –je) portaat
lépcsőfok (–ok, –ot, –a) porrasaskelma
lépcsőkorlát (–ok, –ot, –ja) porraskäytävän kaihteet
lépés (–ek, –t, –e) askel; siirto (shakissa); aloite, toimenpide
191

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

lépésenként asteittain, askel askeleelta
lépésről lépésre askel askeleelta
lepillant –ról/–ről // –ból/–ből –ra/–re // –ba/–be (–ok, –ott, pillants le) vilkaista alas (jstak jhk)
lepke (–´k, –´t, –´je) perhonen
leplez –t (–ek, –ett, leplezz) peittää, peitellä
lepottyan –ról/–ről // –ból/–ből (–ok, –t, –j le) pudota alas, tipahtaa, tippua
lepottyant –t –ról/–ről // –ból/–ből (–ok, –ott, –s le) pudottaa alas, tipauttaa
lerág –t (–ok, –ott, –j le) pureskella irti/puhtaaksi, nakertaa
lerágott csont loppuun kaluttu, hyödytön /tyhjä asia/aihe, asia/aihe, josta ei saa enää mitään irti
lerajzol –t (–ok, –t, –j le) piirtää
lerak –t (–ok, –ott, –j le) laittaa alas, laskea, sijoittaa, laittaa
lerobban (–ok, –t, –j le) sammua, hajota, mennä huonoon kuntoon, mennä epäkuntoon, sairastua
lesajnál –t (–ok, –t, –j le) /puhek, negat/ sääliä jkta (halveksien)
lesétál –ról/–ről –ba/–be // –ra/–re (–ok, –t, –j le) kävellä (alas)
leskelődik N + után (–ök, –ött, –j) väijyä, vaania jkta
lesz /van -verbin futuuri/ olla -verbin futuuri: on, tulee olemaan (etymologia vrt. suomen lie-)
leszalad (–ok, –t, –j le) –ról/–ről // –ból/–ből juosta alas jstak; –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz käväistä jssak
leszáll –ról/–ről (–ok, –t, –j le) laskeutua jstak, jäädä pois jstak, poistua jstak
leszegez –t (–ek, –ett, –z le) naulata jk jhk kiinni
leszerel (–ek, –t, –j le) –t –ról/–ről purkaa jk jstak, ottaa pois jk jstak; –tól/–től päästä armeijasta, lopettaa asepalvelus
leszerelés (–ek, –t, –j le) purkaaminen, ottaminen pois; asepalvelun lopettaminen; aseistariisuminen
leszokik –ról/–ről (käytetään menneen ajan persoonamuotoja, preesensin persoonamuotja ei: leszoktam, leszokott, szokj le) luopua jstak, lopettaa jk
leszoktam a dohányzásról olen lopettanut polttamisen
le szokott feküdni tízkor hänellä on tapana mennä nukkumaan jo klo kymmenen (ks. lefekszik)
leszögez –t (–ek, –ett, –z le) naulata jk jhk kiinni; todeta
letagad –t (–ok, –ott, –j le) valehdella, kieltää
letartóztat –t (–ok, –ott, tartóztass le) pidättää jku
letérdel (N + előtt) (–ek, –t, –j le) polvistua jkn edessä
létére ollakseen (létemre ollakseni, létedre ollaksesi, létére hänen ollakseen, létünkre ollaksemme, létetekre ollaksenne, létükre heidän ollakseen)
létesít –t (–ek, –ett, –s) luoda, rakentaa
létesítmény (–ek, –t, –e) rakennus, laitos
létesül (vain kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön) syntyä, tulla, kehittyä, toteutua
letesz –t (–ok, –ott, –j le) laittaa alas, laskea, laittaa, sijoittaa, suorittaa
letesz egy vizsgát suorittaa tentti
leteszi a felsőfokú angol nyelvvizsgát suorittaa korkeimman tason englannin koe
leteszi a nyelvvizsgát suorittaa kielikoe
létezik (–em/–ek, –ett, –z) olla olemassa, olla totta
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létfenntartási költségek elinkustannukset
létrejön (vain kolmannessa persoonassa: –, jött, jöjjön létre) syntyä, tulla, kehittyä, toteutua, muodostua
letölt –t (–ök, –ött, tölts le) ladata, imuroida (netistä)
letörik (kolmannessa persoonassa; –, –t, –jön le) katketa, lohjeta
letörli a port pyyhkiä pölyt
letöröl –t (–törlök, –törölt, –j le) pyyhkäistä, pyyhkiä (jnk pinta)
letörölget –t (–ek, –ett, törölgess le) pyyhkiä
létre- /prefiksi/
létrehoz –t (–ok, –ott, –z létre) luoda, toteuttaa, järjestää, tuottaa
lett 1. tuli, on tullut (ks. lesz)
lett 2. (–ek, –et, –je) latvialainen, lätti
lettül latviaa, latviaksi, lättiä, lätiksi
leül –ra/–re (–ök, –t, –j le) istua, istuutua, käydä istumaan
leültet –t (–ek, –ett, ültess le) tarjota jklle istumapaikka
leüt –t (–ök, –ött, üss le) lyödä alas; syödä (shakissa); lyödä kumoon, lyödä tajuttomaksi
levág –t (–ok, –ott, –j le) leikata, lyhentää, typistää, katkaista; teurastaa
levágatja a haját leikkauttaa hiukset
levált –t (–ok, –ott, –s le) vaihtaa; erottaa
le van égve jkn iho on palanut; /puhek/ olla rahaton, olla auki
le van fagyva (a számítógép) (tietokone) on jäätynyt
le van robbanva /puhek/ olla huonossa kunnossa, olla epäkunnossa
levegő (–, –t, –je) (ulko)ilma; happi
levegős (–ek, –et, –ebb) ilma-, ilmava, täynnä ilmaa oleva, hyvin tuulettuva/tuuletettu; kuohkea
levegőtlen (–ek, –t, –ebb) ilmaton, huonosti tuulettuva/tuuletettu
levegővétel (–ek, –t, –e) hengitys, hengenveto
levegőzik (–ök, –ött, –z) saada ilmaa, tuulettua; käydä ulkona, käydä happihyppelyllä
levél (levelek levelet levele) lehti; kirje
levelez –val/–vel (–ek, –ett, –z) olla kirjeenvaihdossa jkn kanssa, kirjoitella jklle
levélpapír (–ok, –t, –ja) kirjepaperi
levélszekrény (–ek, –t, –e) postilaatikko
lévén kun on, ollen (ks. lesz)
leves (–ek, –et, –ebb) mehukas; (–ek, –t, –e) liemi, keitto
levesz –t (–ek, –vett, vegyél le) ottaa pois, nostaa alas, poistaa
levet –t (–ek, –ett, vess le) heittää alas; riisua jk
levetkőzik (–öm/–ök, –ött, –z le) riisuutua
levizsgázik (–om/–ok, –ott, –z le) kirjoittaa tentti
levizsgáztat –t (–ok, –ott, vizsgáztass le) kuulustella jk; pitää tentti jklle
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levon (–ok, –t, –j le) –t vetää alas; –t –ból/–ből vähentää jk jstak
levonja a következtetéseket –ból/–ből vetää johtopäätökset jstak
levő (–k, –t, -je) oleva (ks. lesz)
lexikon (–ok, –t, –ja) tietosanakirja
lezuhanyozik (–ok, –ott, –z le) ottaa suihkua, käydä suihkussa
lezuhanyzok ks. lezuhanyozok
liba (–´k, –´t, –´ja) hanhi; /puhek, kuv/ kana
lift (–ek, –et, –je) hissi
liget (–ek, –et, –e) lehto, puisto
liheg (–ek, –ett, –j) läähättää, huohottaa, puuskuttaa
lihegve hengästyneenä
likőr (–ök, –t, –je) likööri
lila (–´k, –´t, –´bb) sinipunainen, lila
limonádé (–k, –t, –ja) limonaati, limsa
listát ír kirjoittaa luettelo/lista
liszt (–ek, –et, –je) jauho(t)
liter (–ek, –et, –je) litra
litván (–ok, –t, –ja) liettualainen, liettua
litvánul liettuaa, liettuaksi
lityeg (–ek, –ett, –j) riippuu löyhästi
ló (lovak, lovat, lova) hevonen, heppa, ratsu
lobogtat –t (–ok, –ott, lobogtass) heiluttaa, liehuttaa
locsol –t (–ok, –t, –j) kastella, suihkuttaa, pirskotella
locsolkodás (–ok, –t, –a) kasteleminen, pirkottelu
locsoló (–k, –t, –ja) kastelija, pirskottelija; kastelulóerő (–, –t, –ereje) hevosvoima
lóg (–ok, –ott, –j) roikkua, riippua; /puhek/ hillua jssak; –ról/–ről lintsata
lógás (–ok, –t, –a) roikkuminen, riippuminen; /puhek/ hilluminen; lintsaaminen
lóhalálában kovaa vauhtia, nopeasti, päätä pahkaa
lóháton ül olla/istua hevosen selässä
lóistálló (–k, –t, –ja) hevostalli
lom (–ok, –ot, –ja) jäte, roju
lomtalanítás (–ok, –t, –a) kotitalousjätteiden (huonekalujen, kodinkoneiden ja rakennusjätteiden) ilmainen poiskuljetus tiettynä päivänä vuodessa
lop –t (–tól/től) (–ok, –ott, –j) varastaa
lóra pattan hypätä hevosen selkään
lovag (–ok, –ot, –ja) ritari
lovagias (–ak, –at, –abb) ritarillinen
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lovaglás (–a, –t, –a) ratsastus
lovagló (–k, –t, –) ratsastava, ratsastuslovaglócsizma (–ak, –at, –abb) ratsastussaappaat
lovagol (–ok, –t, –j) ratsastaa
lovas (–ak, –at, –) hevos-, ratsu-; (–ok, –t, –a) ratsastaja
lovaskocsi (–k, –t, –ja) hevoskärryt, hevosvaunut
lovat ad N + alá innostaa/kannustaa jkta tekemään jtak
lő –t (lövök, lőtt, lőj) ampua, laukaista (etymologia vrt. suomen lyö-)
lök –t (–ök, –ött, –j) työntää, sysätä, tönäistä (etymologia vrt. suomen lykkää-)
lökdös –t (–ök, –ött, –s) töniä
lökhárító (–k, –t, –ja) puskuri(t)
lövés (–ek, –t, –e) ampuminen, ammunta, laukaiseminen, laukaus, laukaisu (ks. lő)
lövő (–k, –t, –) ampuva; (–k, –t, –je) ampuja
lövődik (kolmannessa persoonassa: –, –ött, –jön) laueta, purkautua
lövök ammun (ks. lő)
lúd (–ak, –at, –ja) hanhi (etymologia vrt. suomen lintu)
ludas –ban/–ben (–ak, –at, –abb) olla syypää
luk (–ak, –at, –ja/–a) /puhek/ reikä, kolo (ks. lyuk)
lukas (–ak, –at, –abb) /puhek/ rei’ällinen, reikäinen, reikä- (ks. lyukas)
lukaszt (–ok, –ott, –lyukassz) /puhek/ lävistää; leimata lippu (ks. lyukaszt)
lukasztó (–k, –t, –ja) /puhek/ rei’ittäjä (ks. lyukasztó)
lumbágó (–, –t, –ja) lumbago, noidannuoli
lusta (–´k, –´t, –´ja) laiska
lustálkodik (–om/–ok, –ott, –j) laiskotella, loikoilla
lutri (–k, –t, –ja) /vanh/ arpajaiset; riskaabeli, riskialtis
Ly
lyuk (–ak, –at, –ja) reikä; kolo
lyukas (–ak, –at, –abb) rei’ällinen, reikäinen, reikälyukasóra (–´k, –´t, –´ja) hyppytunti
lyukaszt (–ok, –ott, –lyukassz) lävistää; leimata lippu
lyukasztó (–k, –t, –ja) rei’ittäjä
M
ma tänään
MA (= magister, master) maisteriopinnot, maisteritutkinto (ks. mesterképzés)
ma este tänä iltana
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mackó (–k, –t, –ja) nalle; /puhek/ verkkarit
macska (–´k, –´t, –´ja) kissa
macskaköröm (–körmök, –körmöt, –körme) kissan kynsi/kynnet; lainausmerkki
macskaszem (–ek, –et, –e) kissan silmä; polkupyörän takavalo-heijastin
madár (madarak, madarat, madara) lintu; /puhek/ herkkäuskoinen, huijaukselle altis
madáretető (–k, –t, –je) lintulauta, linnunpönttö
madárijesztő (–k, –t, –je) linnunpelätin
madárraj (–ok, –t, –a) lintuparvi
madártej (–ek, –et, –e) (linnunmaito: unkarilainen maitopohjainen jälkiruoka)
mag (–ok, –ot, –ja) siemen, ydin
maga 1. /persoonapronomini/ Te
maga 2. /refleksiivipronomiini/ hän itse
magában itsessään, itsekseen
magában beszél (–ek, –t, –j) puhua itsekseen
magába néz (–ek, –ett, –z) mennä itseensä (magamba nézek, magadba nézel, magába néz, magunkba nézünk, magatokba néztek, magukba néznek)
magában foglal –t (–ok, –t, –j) sisältää jtak
magabiztos (–ak, –at, –abb) itsevarma
magabiztosan itsevarmasti
magad sinä itse, itsesi, itseäsi
Magadba nézhetnél! Voisit mennä itseesi!
magadnak itsellesi
magához szorít –t (–ok, –ott, –s) pitää tiukassa otteessa itseään vasten, puristaa itseään vasten (magamhoz szorítok, magadhoz szorítasz, magához szorít,
magunkhoz szorítunk, magatokhoz szorítatok, magukhoz szorítanak)
magához tér (–ek, –t, –j) tulla tajuihinsa (magamhoz térek, magadhoz térsz, magához tér, magunkhoz térünk, magatokhoz tértek, magukhoz térnek)
magam minä itse, itseni, itseäni
maga mögött hagy –t (–ok, –ott, –j) jättää jk taakseen
magán (–, –t, –) yksityinen, yksityismagánélet (–, –et, –e) yksityiselämä
magánóra (–´k, –´t, –´ja) yksityistunti
magántanár (–ok, –t, –a) yksityisopettaja
magánterület (–ek, –et, –e) yksityisalue
magánügy (–ek, –et, –e) yksityisasia
magány (–, –t, –a) yksinäisyys
magányos (–ak, –at, –abb) yksinäinen
magányos farkas (–ok, –t, –a) yksinäinen susi
magas (–ak, –at, –abb) korkea, pitkä (pystysuorassa)
magasröptű eszmecserét folytat –ról/–ről –val/–vel (–ok, –ott, folytass) puhua korkealentoisista asioista jkn kanssa
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magas szintű (–ek, –t, –bb) korkeatasoinen
magasabb szinten áll (–ok, –t, –j) olla korkeammalla tasolla, olla pidemmällä
magasság (–, –ot, –a) korkeus, pituus (pystysuorassa)
magasság szerinti sorrendben pituusjärjestyksessä
magasugrás (–, –t, –a) korkeushyppy
magasugró (–k, –t, –ja) korkeushyppääjä
magatehetetlen (–ek, –t, –ebb) liikuntakyvytön
magatok te itse, itsenne, itseänne
magától értetődik (kolmannessa persoonassa: –, –ött, –jön) olla itsestään selvä
magától értetődő (–ek, –t, –bb) itsestäänselvä
magától értetődő dolog (dolgok, dolgot, dolga) itsestäänselvyys
magától csinál –t (–ok, –t, –j) toimia oma-aloitteisesti (magamtól csinálok, magadtól csinálsz, magától csinál, magunktól csinálunk, magatoktól csináltok,
maguktól csinálnak)
magával ragad –t (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) lumota, temmata mukaan, vangita
magával ragadó (–ak, –t, –bb) lumoava, mukaansatempaava, vangitseva
magával visz –t ottaa mukaan jk (magammal viszek, magaddal viszel, magával visz, magunkkal viszünk, magatokkal visztek, magukkal visznek)
magáz –t (–ok, –ott, –z) teititellä jkta
magázódik –val/–vel (–ok, –ott, –j) teititellä jkta, olla teitittelysuhteessa jkn kanssa
magnóra vesz –t (–ek, vett, vegyél) nauhoittaa
maguk he itse, heidät itsensä, heitä itseään
magunk me itse, itsemme, itseämme
magyar (–ok, –t, –abb) unkarilainen, unkarilais-, unkarin-, Unkarin-; (–ok, –t, –ja) unkarilainen ihminen
magyaráz –t –nak/–nek (–ok, –ott, –z) selittää jtak jklle
magyarázat (–ok, –ot, –a) selitys, tulkinta; syy, aihe
magyarázkodik (–ok, –ott, –j) selitellä, puolustella
magyarlakta területek/magyarok lakta területek/magyarok által lakott területek unkarilaisten asuttamat alueet/asuma-alueet
magyaróra (–´k, –´t, –´ja) unkarintunti
Magyarország (–, –ot, –ja) Unkari
magyaros (–ak, –at, –abb) unkarilaistyylinen, unkarilaistyyppinen
magyarosít –t (–ok, –ott, –s) muuttaa unkarilaiseksi/unkarilaistyyppiseksi, unkarilaistaa
magyarság (–, –ot, –a) unkarilaisuus; unkarilaiset
magyartanár (–ok, –t, –a) unkarin kielen opettaja, unkarinopettaja
magyar tanár (–ok, –t, –a) unkarilainen opettaja
magyarul unkariksi, unkaria
mai (–ak, –t, –bb) nykyinen, nykyaikainen, nyky-; tämän päivän, päivän
mai világban nykymaailmassa
máj (–ak, –at, –a) maksa (etymologia vrt. suomen maksa)
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májas hurka (–´k, –´t, –´já) maksamakkara (täytteenä maksan ja riisin sekoitus)
majd sitten; myöhemmin, sittemmin
majd csak (aika) vasta
majd csak lesz on kai/kai tulee olemaan
Majd csak lesz valahogy. Kyllä se siitä.
Majd elválik. Jää nähtäväksi.
Majd hívlak. Soitellaan!
majd kiböki az oldalát (–nak/–nek) kiinnosta jkta kovasti
Majd kiderül. Selviää aikanaan. Katsotaan, miten käy.
Majd meglátjuk. Katsotaan!
majdnem melkein
májkrém (–ek, –et, –je) maksamakkara
majom (majmok, majmot, majma) apina
május (–ok, –t, –a) toukokuu
mák (–, –ot, –ja) unikonsiemen, unikko
makacs (–ok, –ot, –abb) uppiniskainen, itsepäinen, jääräpää
makacskodik (–ok, –ott, –j) olla uppiniskainen, olla itsepäinen; niskuroida
makett (–ek, –et, –je) pienoismalli
mákja van –nak/–nek /vanha/ olla onnenpekka
makk (–ok, –ot, –ja) tammenterho
makkegészséges (–ek, –et, –ebb) terve kuin pukki
mákos (–ak, –at, –abb) unikko-, unikonsiemenmákostészta (–´k, –´t, –´ja) unikonsiemenillä ja sokerilla maustettu pastaruoka; /puhek/ unikonsiemenillä täytetty leivos
mákszem (–ek, –et, –e) unikonsiemen
malac (–ok, –ot, –a) porsas, possu
malaca van –nak/–nek olla onnenpekka
malacpersely (–ek, –t, –e) säästöpossu
málna (–´k, –´t, –´ja) vadelma
málnabokor (–bokrok, –bokrot, –bokra) vadelmapensas
malom (malmok, malmot, malma) (tuuli-, vesi-)mylly
mama (–´k, –´t, –´ja) äiti; isoäiti
manapság nykyään, nykypäivänä
mar 1. –t (–ok, –t, –j) purra, syövyttää
mar 2. (–, –t, –ja) säkä
marás (–ok, –t, –a) pureminen, purema, syövyttäminen, syövytys
marmagasság (–ok, –ot, –a) säkäkorkeus
maró (–ak, –t, –bb) pureva, syövyttävä
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maró gúnnyal peruvalla ivalla
már jo; enää
már nem ei enää
marad (–ok, –t, –j) –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön jäädä jhk; pysyä jssak; viipyä; –ból/–ből jäädä jäljelle jstak
maradandó (–ak, –t, –bb) pysyvä
maradandó fogak pysyvät hampaat, rautahampaat
maradandó károsodás (–ok, –t, –a) pysyvä vamma
maradék (–ok, –ot, –) jäljelle jäänyt; (–ok, –ot, –a) jäännös, loppu(osa), loput, jämä, tähde, tähteet
maradó (–k, –t, –) jhk jäävä, jssakin pysyvä
március (–ok, –t, –a) maaliskuu
marék (markok, markot, marka) koura, kourallinen
maréknyi (–ak, –t, –) kourallinen
marékravaló (–k, –t, –) kourallinen
margarin (–ok, –t, –ja) margariini
marha (–´k, –´t, –´ja) nauta; /slangi/ ääliö; sikamáris kohta, heti
márka (–´k –´t –´ja) markka; merkki
márkás holmi (–k, –t, –ja) merkkivaate
markol –t (–ok, –t, –j) kouraista
márt –t –ba/–be (–ok, –ott, –s) kastaa jk jhk
mártás (–ok, –t, –a) kastike
más (–ok, –t, –abb) muu, toinen; toisenlainen (etymologia vrt. suomen muu)
másfél (–, –felet, –) puolitoista
máshol muualla
máshonnan muualta
máshova muualle
másik (–ak, –at, –a) toinen
másik alkalom (alkalmak, alkalmat, alkalma) toinen kerta, toinen tilaisuus
más(ik) alkalommal toinen kerta, toiste
másik napon jonakin toisena päivänä, joku toinen päivä
másik oldalon toisella puolella, toisella sivulla
másként eri tavalla, eri lailla
másképp(en) eri tavalla, eri lailla
máskor (joku) toinen kerta, toiste
más módon eri tavalla, toisella tapaa
másnap (–, –ot, –ja) seuraava päivä, toinen päivä; seuraavana päivänä
más napon toisena päivänä
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másnaponta joka toinen päivä
másnapos (–ak, –at, –abb) krapulassa oleva
másnapra seuraavaksi päiväksi
második (–ak, –at, –a) toinen
másodika (–´k, –´t, –´ja) toinen päivä (jtak kuuta)
második alkalom (alkalmak, alkalmat, alkalma) toinen kerta
második alkalommal toisen kerran, toisella yrityksellä
második helyezett (–ek, –et, –je) toiseksi sijoittunut (kilpailussa), toisella sijalla oleva
másodikos (–ok, –t, –a) tokaluokkalainen
második osztályos (–ok, –t, –a) toisen luokan oppilas
másodjára toisella kerralla
másodlagos (–ak, –at, –) toissijainen
másodlagosan toissijaisesti
másodosztály (–ok, –t, –a) toinen luokka
másodosztályú (–ak, –t, –) toisen luokan, toista luokkaa
másodperc (–ek, –et, –e) sekunti
másodszor toisen kerran, toista kertaa, toistamiseen
másodszorra toisella yrityksellä, toisella yrittämisellä, toistamiseen
mások toiset, muut
másol –t (–ok, –t, –j) kopioida
másolás (–ok, –t, –a) kopiointi
másolat (–ok, –ot, –a) kopio
másrészt toisaalta
másság (–, –ot, –a) erilaisuus, eroavuus
másutt /valikoitua tyyliä/ muualla
mászik (–om/–ok, –ott, mássz) kiivetä, kontata, ryömiä
mászkál (–ok, –t, –j) kuljeskella
masszőr (–ök, –t, –e) hieroja
matek (–ok, –ot, –ja) /puhek/ matikka
matematika (–´k, –´t, –´ja) matematiikka
matrica (–´k, –´t, –´ja) tarra
mazsola (–´k, –´t, –´ja) rusina; /puhek/ sunnuntaiautoilija; pieni(kokoinen)
Meddig? Mihin asti? Kuinka kauan?
medence (–´k, –´t, –´je) allas
medve (–´k, –´t, –´je) karhu
medvecukor (–cukrok, –cukrot, –cukra) lakritsi
meg- 1. /prefiksi/
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meg 2. /konjunktio/ ja, taas; plus
még vielä; vasta
megad –t (–ok, –ott, –j meg) antaa; antaa (takaisin), palauttaa; luovuttaa; maksaa takaisin; suoda
megadatik –nak/–nek (vain kolmannessa persoonassa: –, –ott, adasson meg) annetaan jklle jtak
megadott (–ak, –at, –) annettu, tietty
meg akar szabadulni –tól/–től haluta/aikoa päästä eroon jstak, haluta/aikoa hankkiutua eroon jstak
megalapít –t (–ok, –ott, alapíts meg) perustaa
megalapoz –t (–ok, –ott, –z meg) rakentaa perustus; perustaa, perustella
megalkuszik (–ok, –alkudott, alkudj meg) nöyrtyä, alistua; –val/–vel tehdä kaupat jkn kanssa
megalkuvás (–ok, –t, –a) opportunismi
megáll (–ok, –t, –j meg) pysähtyä; –t pidättäytyä + -masta–mästä
megállapít –t (–ok, –ott, –s meg) todeta, määritellä, vetää johtopäätös
megállapodik –ban/–ben –val/–vel (–ok, –ott, –j meg) sopia jkn kanssa jstak
megállapodás (–ok, –t, –a ) sopiminen, sopimus
megállás (–, –t, –a) pysähtyminen
megállás nélkül pysähtymättä, jatkuvasti, lakkaamatta
Megáll az eszem! Uskomatonta!
megállít –t (–ok, –ott, –s meg) pysäyttää
megálló (–k, –t, –) pysähtyvä, seisahtava; (–k, –t, –ja) pysäkki
megálmodik –t (–ok, –ott, –j meg) nähdä unta jstak (tietystä asiasta); suunnitella jtak (omien näkemysten mukaan)
megáporodik (vain kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon meg) ummehtua
megázik (–om/–ok, –ott, –z meg) kastua (sateessa)
Még azt sem mondanám. En sanoisi niinkään.
megbán –t (–ok, –t, –j meg) katua
megbánt –t –val/–vel (–ok, –ott, –s meg) loukata jkta
megbántódik –tól/–től (–ok, –ott, –j meg) loukkaantua
megbecsül –t (–ök, –t, –j meg) arvostaa, kunnioittaa; arvioida
megbeszél –t (–val/–vel) (–ek, –t, –j meg) käsitellä jtak asiaa; sopia jstak
megbetegedik (–ek, –ett, –j meg) sairastua
megbetegedés (–ek, –t, –e) sairastuminen
megbilincsel (–ek, –t, –j meg) laittaa rautoihin/kahleisiin, kahlita, vangita
megbírkózik –val/–vel (–ok, –ott, –z meg) voittaa jk; suoriutua jstak
megbíz –t –ra/–re (–ok, –ott, –z meg) antaa jk tehtävä jklle, luottaa jk tehtävä jkn vastuulle, pestata jk jhk
megbízás (–ok, –t, –a) toimeksianto; pesti
megbízást ad –nak/–nek –ra/–re (–ok, –ott, –j) antaa toimeksianto jklle jhk
megbízhatatlan (–ok, –t, –abb) epäluotettava
megbízható (–ak, –t, –bb) luotettava
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megbízhatóan luotettavasti
megbízik –ban/–ben (–om/–ok, –ott, –z meg) luottaa jkh
megbízó (–k, –t, –ja) toimeksiantaja
megbocsát –nak/–nek –ért (–ok, –ott, –s meg) antaa anteeksi
megbocsáthatatlan (–ok, –t, –abb) anteeksiantamaton
megbocsátható (–ak, –t, –bb) anteeksiannettava
megboldogul (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon meg) /eufemistinen/ nukkua pois, kuolla
megboldogult (–ak, –at, –ja) edesmennyt; vainaja
megborotválkozik (–om/–ok, –ott, –z meg) ajaa partansa
megbosszulja magát kostautua
megbüntet –t (–ek, –ett, –s meg) rangaista, sakottaa
megcibál –t (–ok, –t, –j meg) temmata, ravistella
még csak vasta
megcserél –t (–ek, –t, –j meg) vaihtaa, sekoittaa, sotkea
megcsinál –t (–ok, –t, –j meg) tehdä jtak valmiiksi; valmistaa, tehdä loppuun
megcsíp –t (–ek, –ett, –j meg) nipistää; (eläin) purra, pistää; napata
megcsókol –t (–ok, –t, –j meg) suudella
megcsóválja a fejét ravistella päätä(än) (megcsóválom a fejem, megcsóválod a fejed, megcsóválja a fejét, megcsóváljuk a fejünket, megcsóváljátok a fejeteket,
megcsóválják a fejüket)
megcsörget –t (–ek, –ett, csörgess meg) kalistella jtak; soittaa jklle (lyhyesti, jotta hän soittaa takaisin)
megcsukló hangon nyhkyttäen, ääni pettäen
megcsúszik (–om/–ok, –ott, csússz meg) liukastua, luiskahtaa
megdönti a rekordot rikkoa ennätys
megebédel (–ek, –t, –j meg) syödä lounas
még egy vielä yksi
megegyezik –val/–vel –ban/–ben (–em/–ek, –ett, –z meg) sopia jkn kanssa jstak
még egyszer vielä kerran
megéhezik (–em/–ek, –ett, –z meg) tulla nälkäiseksi, jklle/jkn tulee nälkä
megelégel –t (–ek, –t, –j meg) saada tarpeekseen
megélhetés (–, –t, –e) eläminen, toimeentulo; elinkeino
megelőz –t (–ök, –ött, –z meg) ohittaa; ennakoida; ehkäistä, estää
megelőzés (–, –t, –e) ohittaminen; ennakointi; ehkäisy
megelőző (–ek, –t, –) aikaisempi, aiempi, edellinen
megenged –t –nak/–nek (–ek, –ett, –j meg) sallia, suoda, antaa tehdä, myöntää
megengedett legnagyobb sebesség (–, –et, –e) suurin sallittu nopeus
megengedheti magának hän voi sallia itselleen, hän voi tehdä jtak (megengedhetem magamnak, megengedheted magadnak, megengedheti magának, megengedhetjük
magunknak, megengedhetitek magatoknak, megengedhetik maguknak)
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megér –t (–ek, –t, –j meg) kannattaa; elää jhk asti, saada nähdä eläessään
megéri kannattaa, lyö leiville
megérkezett olla perillä/hän on perillä, olla määränpäässä/hän on määränpäässä
megérkezik (–em/–ek, –ett, –z meg) saapua, tulla, päästä perille
megerőlteti magát –val/–vel rasittaa itseään jllak
megerősít –t (–ek, –ett, –s meg) vahvistaa
megért –t (–ek, –ett, –s meg) ymmärtää, käsittää, tajuta, älytä, hoksata
megértés (–, –t, –e) ymmärtäminen, käsittäminen, tajuaminen, älyäminen, hoksaaminen; ymmärrys
Megértésüket köszönjük. Kiitos ymmärryksestä.
megesküszik (–öm/–ök, megesküdött, esküdj meg) vannoa valaa; –ra/–re vannoa jnk nimeen; –val/–vel mennä vihille
megeszik –t (–em/–ek, megevett, egyél meg) syödä jk
megetet –t (–ek, –ett, etess meg) syöttää
megfagy (–ok, –ott, –j meg) jäätyä
megfagyott a víz (vizek, vizet, vize) vesi on jäätynyt
megfázás (–ok, –t, –a) vilustuminen
megfázik (–om/–ok, –ott, –z meg) vilustua
megfejt –t (–ek, –ett, –s meg) ratkoa, ratkaista, arvata
megfejti a rejtélyt ratkaista arvoitus
megfejtés (–ek, –t, –e) ratkaiseminen, ratkominen; ratkaisu
megfeledkezik –ról/–ről (–em/–ek, –ett, –z meg) unohtaa
megfelel –nak/–nek (–ek, –t, –j meg) sopia jhk, jklle, kelvata; vastata jtak; täyttää vaatimukset
Megfelel? Sopiiko? Kelpaako?
megfelelő (–ek, –t, –bb) opiva, vastaava, -mukainen; asianmukainen
megfertőz –t –val/–vel (–ök, –ött, –z meg) tartuttaa tautia jklle
megfertőződik –val/–vel (–ök, –ött, –j meg) saada tartuntaa
megfésül –t (–ök, –t, –j meg) kammata
megfésülködik (–ök, –ött, –j meg) kammata hiuksensa
megfog –t (–ok, –ott, –j meg) ottaa kiinni, saada kiinni; tarttua jhk, ottaa käteen
megfogad –t (–ok, –ott, –j meg) luvata, ottaa vaariksi; noudattaa
megfogalmaz –t (–ok, –ott, –z meg) laatia, kirjoittaa, muotoilla sanallisesti
megfogja a kezét (–nak/–nek) ottaa jk kädestä kiinni
megfordít –t (–ok, –ott, –s meg) kääntää
megfordul (–ok, –t, –j meg) kääntyä
megfőz (–ök, –ött, –z meg) laittaa ruoka valmiiksi, keittää ruokaa; –t keittää jk
megfullad –tól/–től (–ok, –t, –j meg) tukehtua
megfürdet –t (–ek, –ett, fürdess meg) kylvettää
megfürdik (–ök, –ött, fürödj meg) kylpeä, peseytyä, ottaa suihku, käydä suihkussa/kylvyssä
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meggondol –t (–ok, –t, –j) harkita jtak; muuttaa mielipidettään/mieltään jstak asiasta
meggondolatlan (–ok, –t, –abb) harkitsematon
meggondolatlanság (–ok, –ot, –a) harkitsemattomuus; harkitsematta/ilman harkintaa tehty asia
meggondolatlanul harkitsemattomasti, ilman harkintaa
meggondolja magát muuttaa mielipidettään/aikomustaan
meggondolás (–ok, –t, –a) harkinta, harkitseminen
meggyógyít –t (–ok, –ott, –s meg) parantaa
meggyógyul (–ok, –t, –j meg) parantua, parata
meggyőz –t –ról/–ről (–val/–vel) (–ök, –ött, –z meg) vakuuttaa jk jstak, saada vakuutettua, saada jku vakuutetuksi jstak
meggyőzés (–ek, –t, –e) vakuuttaminen
meggyőző (–ek, –t, –bb) vakuuttava
meggyőződés (–ek, –t, –e) vakaumus
meggyőződéses ateista (–´k, –´t, –´ja) vakaumuksellinen ateisti
meggyőződés nélküli ember (–ek, –t, –e) ihminen ilman vakaumusta
meggyőződéstelenség (–ek, –et, –e) vakaumuksettomuus
meggyőzően vaakuuttavasti
meggyújt –t (–ok, –ott, –s meg) sytyttää
meggyullad (–ok, –t, –j meg) syttyä
meghagy –t –nak/–nek (–ok, –ott, –j meg) jättää jäljelle, jättää, määrätä
meghal (–ok, –t, –j meg) kuolla; –ban/–ben kuolla jhk sairauteen
meghallgat –t (–ok, –ott, hallgass meg) kuunnella
meghallgatás (–ok, –t, –a) kuunteleminen; (parlamentissa/eduskunnassa) kuuleminen
megharagszik –ra/–re (–ért) (megharagszom/megharagszok, meghargudott, haragudj meg) suuttua jklle jstak, pahastua
meghatároz –t (–ok, –ott, –z meg) määritellä, määrittää, määrätä
meghatározó (–ak, –t, –bb) määräävä, oleellinen, ratkaiseva
megházasodik (–ok, –ott, –j meg) mennä naimisiin, solmia avioliitto jkn kanssa
meghírdet –t (–ek, –ett, hírdess meg) kuuluttaa; ilmoittaa; julistaa (haettavaksi)
meghírdetett (–ek, –et, –) kuulutettu; ilmoitettu; haettavaksi julistettu
Meghiszem azt! Totta kai!
meghitt együttlét (–ek, –et, –e) tunnelmallinen yhdessäolo
meghitt hangulat (–, –ot, –a) luottamuksellinen tunnelma
meghitt kapcsolatban van –val/–vel olla läheisessä/intiimissä suhteessa jkn kansssa
meghív –t (–ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz) (–ok, –ott, –j meg) kutsua (luokseen)
meghívás (–ok, –t, –a) kutsuminen; kutsu
meghívó (–k, –t, –) kutsuva; (–k, –t, –ja) kutsu, kutsukortti; kutsuja
meghódít –t (–ok, –ott, –s meg) valloittaa, vallata
még hogy vai että
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meghonosít –t (–ok, –ott, –s meg) kotiuttaa; yleistää
meghosszabít –t (–ok, –ott, –s meg) pidentää, jatkaa
meghosszabbítja a határidőt jatkaa määräaika
meghoz –t (–ok, –ott, –z meg) tuoda (perille/kotiin)
meghozza az eredményt tuottaa tulosta
meghúzódik (–ok, –ott, –j meg) venähtää; –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön piiloutua jhk, piillä jssak
meghűl (–ök, –t, –j meg) vilustua; jäähtyä
meghűlés (–ek, –t, –e) vilustuminen; jäähtyä
megígér –t –nak/–nek (–ek, –t, –j meg) luvata jtak jklle
megijed –tól/–től (–ek, –t, –j meg) pelästyä, säikähtää
megillet –t (kolmannessa persoonassa: –, –ett, illessen meg) kuulua jklle
megindít –t (–ok, –ott, –s meg) käynnistää, lähettää, alkaa, aloittaa, panna vireille; liikuttaa
megint taas, jälleen, uudestaan
megír –t (–nak/–nek) (–ok, –t, –j meg) kirjoittaa (valmiiksi, loppuun) (jklle)
mégis kuitenkin, silti
mégiscsak sentään
megismer –t (–ek, –t, –j meg) tutustua jhk; perehtyä jhk; oppia tuntemaan; tunnistaa
megismerés (–, –t, –e) tunteminen, tutustuminen
megismerkedik –val/–vel (–ek, –ett, –j meg) tutustua jhk, tehdä tuttavuus
megismertet –t –val/–vel (–ek, –ett, ismertess meg) tutustuttaa jk jhk
megismétel –t (–ek, –t, –j meg) toistaa, kerrata
megismételhetetlen alkalom (alkalmak, alkalmat, alkalma) ainutkertainen tilaisuus, tilaisuus, joka ei toistu
megismétlődik (kolmannessa persoonassa: –, –ött, –jön meg) toistua
megismertet –t –val/–vel (–ek, –ett, ismertess meg) tutustuttaa jku jhk
megiszik –t (–om/–ok, megivott, igyál meg) juoda jk
megjár (–ok, –t, –j meg) –nak/–nek kuulua jklle; –t käydä jssak
megjárat –t (–ok, –ott, járass meg) kävellyttää (eläin), ulkoiluttaa (eläin)
megjárja (kolmas persoona, määräinen taivutus: –, –ta, –ja meg) menettelee; jkn käy huonosti/kalpaten
Megjárja! Menettelee!
megjavít –t (–ok, –ott, –s meg) korjata jk
megjavíttat –t –val/–vel (–ok, –ott, javíttass meg) korjauttaa jk jklla
megjegyez –t (megjegyzek, megjegyzett, jegyezz meg) panna mieleen; huomauttaa
megjegyzést fűz –hoz/–hez/–höz (–ök, –ött, –z) kommentoida jtak
megjelenik (–ek, –t, –j meg) ilmestyä, tulla esiin
megjelentet –t (–ek, –ett, jelentess meg) julkaista
megjelöl –t (–ök, –t, –j meg) merkitä, merkata; nimetä, esittää
megjelölt (–ek, –et, –je) merkitty, merkattu; nimetty, esitetty
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Még jó, hogy... On hyvä, että...
még jobban vielä enemmän
megjósol –t (–ok, –t, –j meg) ennustaa, povata
megjön (–jövök, –jött, –jj meg/gyere meg) saapua, tulla
megkap –t (–ok, –ott, –j meg) saada jk
meg kell hagyni täytyy sanoa, on myönnettävä, että
megkér (–ek, –t, –j meg) –t –ra/–re // –t, hogy + imperatiiviverbi pyytää jkta tekemään jtak; –t pyytää jku vaimokseen
megkérdez –t –tól/–től (–ek, –ett, –z meg) kysyä jklta jtak
megkérdezettek haastateltavat
megkeres –t (–ek, –ett, –s meg) etsiä jk
megkéri a kezét (–nak/–nek) pyytää jkn kättä, pyytää jku vaimokseen
megkerül (–ök, –t, –j meg) löytyä; –t mennä ohi/ympäri/jnk toiselle puolelle; kiertää jtak
megkezd –t (–ek, –ett, –j meg) aloittaa, alkaa tehdä
megkezdés (–, –t, –e) alkaminen, aloittaminen
megkínál –t –val/–vel (–ok, –t, –j meg) tarjota jtak jklle
megkockáztat –t (–ok, –ott, kozkáztass meg) uskaltaa tehdä jtak, riskeerata
megkóstol –t (–ok, –t, –j meg) maistaa, maistella
megkönnyebbül (–ök, –t, –j meg) helpottua, saada helpotus, huojentua
megkönnyebbülés (–, –t, –e) helpotus, huojennus
megköt –t (–ök, –ött, köss meg) kiinnittää, laittaa kiinni, solmia, sitoa
megköti a cipőfűzőjét hän sitoo kengännauhansa
megköti a nyakkendőjét hän solmii kravattinsa/solmionsa
megközelít –t (–ek, –ett, –s meg) lähestyä jtak; päästä jhk
megközelíthetetlen (–ek, –t, –ebb) mahdoton lähestyä, vaikeasti lähestyttävissä oleva, etäinen; vaikeapääsyinen, luoksepääsemättömissä oleva
megközelítőleg likipitäen, suunnilleen
meglakol –ért (–ok, –t, –j meg) saada kärsiä jstak, joutua kärsimään jstak
meglát –t (–ok, –ott, láss meg) nähdä, huomata
meglátogat –t (–ok, –ott, látogass meg) vierailla jkn luona, käydä katsomassa jk
megleckéztet –t (–ek, –ett, leckéztess meg) läksyttää jkta
meglehet saattaa olla
meglehetős (–ek, –et, –ebb) kohtalainen, melkoinen, aikamoinen
meglehetősen kohtalaisesti, melkoisesti, aika paljon, varsin
meglep –t –val/–vel (–ek, –ett, –j meg) yllättää jkta jllak
meglepetés (–ek, –t, –e) yllätys
meglepő (–ek, –t, –bb) yllättävä
meglepődik –tól/–től // –n/–on/–en/–ön (–ök, –ött, –j meg) hämmästyä, hämmentyä, ihmetellä
megles –t (–ek, –ett, –s meg) katsoa (salaa), kurkistaa, kurkata, tähystää, vaania, väijyä
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meglocsol –t (–ok, –t, –j meg) kastella, pirskotella
meglök –t (–ök, –ött, –j meg) tönäistä
megmagyaráz –t (–nak/–nek) (–ok, –ott, –z meg) selittää, selkeyttää, avata (käsite); tehdä selväksi
megmagyarázás (–, –t, –a) selittäminen
megmagyarázandó (–ak, –t, –) selitettävä, selitystä kaipaava
megmagyarázhatatlan (–ok, –t, –abb) selittämätön, ei ole selitettävissä
megmagyarázható (–ak, –t, –bb) selitettävissä oleva
Még ma is élnek, ha meg nem haltak (saduissa) Sen pituinen se
megmarad (–ok, –t, –j meg) (–ból/–ből) jäädä jäljelle; (–nak/–nek) säilyä, pysyä, jäädä
megment –t (–tól/–től) (–ek, –ett, –s meg) pelastaa
megment a pusztulástól –t pelastaa tuhoutumiselta
megmér –t (–ek, –t, –j meg) mitata, punnita
megmérem a lázamat mittaan kuumeen (megméred a lázadat, megméri a lázát, megmérjük a lázunkat, megméritek a lázatokat, megmérik a lázukat)
megmételyez –t (–ek, –ett, –z meg) /valikoitua tyyliä/ myrkyttää, turmella
még mindig edelleen
Még mit nem! Ja mitä vielä! Vielä mitä!
megmond –t (–ok, –ott, –j meg) sanoa, kertoa; kieliä
megmos –t (–ok, –ott, –s meg) pestä
megmosakodik (–ok, –ott, –j meg) peseytyä
megmosakszik (–om/–ok, megmosakodott, mosakodj meg) peseytyä
megmosdik (–ok, –ott, –j meg) peseytyä
megmutat –t (–nak/–nek) (–ok, –ott, mutass meg) näyttää jk (jklle)
megműveli a földet muokata maata, viljellä maata, kyntää pelto
megnedvesedik (–ek, –ett, –j meg) tulla märäksi, kastua
megnehezít –t (–ek, –ett, –s meg) vaikeutta
megneheztel –ra/–re N + miatt (–ek, –t, –j meg) pahastua, harmistua, närkästyä jklle jstak
meg nem alkuvó (–ak, –t, –) periksiantamaton
megnevettet –t (–ek, –ett, nevettess meg) naurattaa jkta
megnevez –t (–ek, –ett, –z meg) nimetä
megnéz –t (–ek, –ett, –z meg) katsoa, katsella, kurkistaa, kurkata
megnő (–növök, –nőtt, –j meg) kasvaa (isoksi); kehittyä; korostua
megnősül (–ök, –t, –j meg) mennä naimisiin (mies)
megnövekszik (–em/–ek, –növekedett, –növekedj meg) /virallinen tyyli/ kasvaa, korostua
megnövel –t (–ek, –t, –j meg) kasvattaa
megnyal –t (–ok, –t, –j meg) nuolaista
megnyer –t (–ek, –t, –j meg) voittaa
megnyeri a főnyereményt voittaa päävoitto/jättipotti
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megnyeri a tetszését (–nak/–nek) miellyttää jkta; päästä jkn suosioon
megnyikkan (–ok, –t, –j meg) vingahtaa
megnyílik (–ok, –t, –j meg) avautua
megnyílik az ajtó ovi avautuu
megnyit –t (–ok, –ott, nyiss meg) avata, aukaista
megnyitás (–ok, –t, –a) avaaminen, avaus
megnyitó (–k, –t, –) avaava; (–k, –t, –ja) avajaiset
megnyom –t (–ok, –ott, –j meg) painaa
megnyugszik (–om/–ok, –nyugodott, nyugodj meg) rauhoittua
megold –t (–ok, –ott, –j meg) avata, löysätä; arvata, ratkaista, ratkoa
megoldandó (–k, –t, –bb) avattava, löysättävä; arvattava, ratkaistava, ratkottava
megoldás (–ok, –t, –a) avaaminen; ratkaiseminen; ratkaisu
megoldatlan (–ok, –t, –abb) avaamaton; ratkaisematon
megoldhatatlan (–ok, –t, –abb) ratkaisematon, mahdoton ratkaista
megoldható (–ak, –t, –) ratkaistavissa oleva
megoldó (–k, –t, –) ratkaiseva; (–k, –t, –ja) ratkaisija
megoldódik (vain kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon meg) avautua, löystyä; ratketa, selvitä, järjestyä
megoldódik magától järjestyä itsestään
megoldókulcs (–ok, –ot, –a) (ratkaisun) avain
megoszt –t (–ok, –ott, ossz meg) jakaa, tasata; hajottaa; –t –val/–vel jakaa jk jkn kanssa
megoszthatatlan (–ok, –t, –abb) jakamaton, jota ei voi jakaa
megosztott tartalom (tartalmak, tartalmat, tartalma) jaettu sisältö
megosztozik –n/–on/–en/–ön –val/–vel (–om/–ok, –ott, –z meg) jakaa jk keskenään
megölel –t (–ek, –t, –j meg) halata, syleillä
megöregszik (–em/–ek, –öregedett, öregedj meg) vanheta
megőriz –t (megőrzök, megőrzött, –z meg) säilyttää, säästää, tallentaa
megörökít –t (–ek, –ett, –s meg) ikuistaa
megörül (–nak/–nek) (–ök, –t, –j meg) ilahtua
megőriz –t (–őrzök, –őrzött, őrizz meg) säilyttää
megőrzés (–, –t, –e) säilyttäminen, säilytys
megőrzendő (–k, –t, –) säilytettävä
megpályáz –t (–ok, –ott, –z meg) hakea (stipendi/apuraha/työpaikka), anoa
megpályázott állás (–ok, –t, –a) haettu työpaikka
megpályázott ösztöndíj (–ak, –at, –a) haettu apuraha
megparancsol –t –nak/–nek (–ok, –t, –j meg) käskeä
megpecsétel –t (–ek, –t, –j meg) sinetöidä
megpecsételődött a sorsa (–nak/–nek) jkn kohtalo on/oli sinetöity
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megpillant –t (–ok, –ott, –s meg) huomata
megpirít –t (–ok, –ott, –s meg) ruskistaa, paahtaa
megragad –t (–ok, –t, –j meg) tarttua jhk; ottaa haltuunsa jkta
megragadja az alkalmat tarttua tilaisuuteen
megrándul (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon meg) värähtää, nytkähtää; venähtää, nyrjähtää
megráz –t (–ok, –ott, –z meg) ravistella; tärisyttää; järkyttää, järisyttää, vavisuttaa
megrázkódik (–ok, –ott, –j meg) ravistella itseään; tärähtää, täristä, vavista
megrázkódtatás (–ok, –t, –a) järkytys
megrázó (–ak, –t, –bb) järkyttävä, järisyttävä
megrázza a vállát (–nak/–nek) ravistella jkta olkapäästä pitäen
megreggelizik (–em/–ek, –ett, –z meg) syödä aamiainen
megrendel –t (–ek, –t, –j meg) tilata
megrendelés (–ek, –t, –e) tilaus
megrendez –t (–ek, –ett, –z meg) järjestää
megrendít –t (–ek, –ett, –s meg) järkyttää
megrendítő hír järkyttävä uutinen
megrendül (–ök, –t, –j meg) järkkyä
megrendül az egészsége (–nak/–nek) jkn terveys järkkyy
megrendülés (–, –t, –e) järkyttyminen; järkytys; järkkyminen
megretten –tól/–től (–ek, –t, –j meg) säikähtää, hätääntyä
megruház –t (–ok, –ott, –z meg) /puhek/ antaa selkäsauna
megsajnál –t (–ok, –t, –j meg) alkaa sääliä jtak/jkta, jkn käy sääliksi
megsegít (–ek, –ett, –s meg) auttaa jkta
megsegítés (–, –t, –e) jkn auttaminen
mégsem ei kuitenkaan
megsemmisül (–ök, –t, –j meg) tuhoutua, hävitä; jkn käy nolosti, joutua noloon tilanteeseen
megsemmisülés (–, –t, –e) tuhoutuminen, häviäminen; tappio, häviö
megsérül (–ök, –t, –j meg) loukkaantua
megsóz –t (–ok, –ott, –z meg) suolata
megsüt –t (–ök, –ött, süss meg) paistaa, leipoa
megszab –t (–ok, –ott, –j meg) määrätä jstak
megszabadít –t –tól/–től (–ok, –ott, –s meg) vapauttaa jku jstak
megszabadul –tól/–től (–ok, –t, –j meg) vapautua jstak; päästä eroon jstak; hankkiutua eroon jstak
megszakít –t (–ok, –ott, –s meg) repäistä; katkaista; keskeyttää
megszakítás nélkül taukoamatta, yhtämittaisesti, ilman keskeyttämistä
megszakítja a kapcsolatot –val/–vel katkaista suhteet jkn kanssa/jkh
megszáll –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél (–ok, –t, –j meg) majoittua, yöpyä jssak
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megszárít –t (–ok, –ott, –s meg) kuivata
megszellőztet –t (–ek, –ett, szellőztess meg) vihjailla jstak (julkisuudessa)
megszeret –t (–ek, –ett, szeress meg) tykästyä jhk/jkh, rakastua jhk/jkh
megszerez –t (megszerzek, megszerzett, –z meg) hankkia, saada, saavuttaa
megszervez –t (–ek, –ett, –z meg) järjestää, hoitaa
megszokott (–ak, –at, –abb) tuttu, tavallinen
megszólal (–ok, –t, –j meg) avata suuta, alkaa puhua, alkaa soida
megszólalás (–, –t, –a) päänavaus, puhumisen aloittaminen, puheen aloittaminen
megszólalásig hasonlít –ra/–re (–ok, –ott, –s) muistuttaa täydellisesti jkta; olla täysin jkn näköinen
megszorít –t (–ok, –ott, –s meg) tarttua tiukasti jhk; tiukentaa
megszorítás (–ok, –t, –a) pitäminen tiukasti; tiukentaminen
megszökik (–ök, –ött, –j meg) karata, lähteä pakoon, paeta
megszületés (–, –t, –e) syntyminen, syntymä
megszületik (–ek, –ett, szüless meg) syntyä
megszűnik (–ök, –t, –j meg) loppua, lakata (olemasta)
megszüntet –t (–ek, –ett, szüntess meg) lopettaa, lakkauttaa
megtakarít –t (–ok, –ott, –s meg) säästää
megtakarított (–ak, –at, –) säästetty; säästömegtalál –t (–ok, –t, –j meg) löytää; paikantaa
megtanul –t (–ok, –t, –j meg) oppia jk, oppia tekemään jk
megtapasztal –t (–ok, –t, –j meg) kokea, saada jstak kokemuksia
megtart –t (–ok, –ott, –s meg) pitää jk, säilyttää, pitää hallussaan
megtehet –t (–ek, –ett, tehess meg) voida/saada tehdä jtak; jklla on varaa tehdä jtk
megtekint –t (–ek, –ett, tekints meg) /valikoitua tyyliä, virallinen/ käydä katsomassa, katsastaa
megtelik –val/–vel (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jen meg) täyttyä
Megtennél valamit? Saisinko pyytää jotakin? Auttaisitko minua? Voisitko auttaa?
megtér (–ek, –t, –j meg) palata; /uskonto/ kääntyä, tulla uskoon
megteremti a lehetőséget mahdollistaa, antaa mahdollisuus
megterhel –t (–ek, –t, –j meg) kuormittaa; rasittaa
megterhelés (–ek, –t, –e) kuormitus; rasitus
megterít (–t) (–ek, –ett, –s meg) kattaa pöytä
megtérít (–ek, –ett, téríts) –t (–ra/–re) käännyttää (kristinuskoon); –t korvata (rahalla)
megteríti az asztalt kattaa pöytä
megtéríti a költségeket korvata menot
megtesz –t (–ek, megtett, tégy/tegyél meg) tehdä
megtetszik –nak/–nek (–ek, –ett, tessél/tetsszél meg) ihastua jhk, mieltyä jhk
megtilt –t –nak/–nek (–ok, –ott, –s meg) kieltää jkta tekemästä jtak
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megtisztít –t (–ok, –ott, –s meg) puhdistaa, siistiä, putsata
megtisztított (–ak, –at, –) puhdistettu, siistitty, putsattu
megtölt –t –val/–vel (–ök, –ött, –s meg) täyttää jk jllak
megtud –t (–ok, –ott, –j meg) saada tietää, saada tietoonsa
Meg tudná nekem nézni? Voisitteko katsoa?
megújul (–ok, –t, –j meg) uudistua, muuttua uudenlaiseksi; uusiutua
megújuló energia uusiutuva energia
megún –t (–ok, –t, –j meg) kyllästyä jhk, ikävystyä, pitkästyä, saada kyllikseen
még N + után két hétig látható olla nähtävissä/esillä vielä kaksi viikkoa N + jälkeen
megünnepel –t (–ek, –t, –j meg) viettää juhlaa jkn kunniaksi, juhlistaa
megüt –t (–ök, –ött, üss meg) lyödä, iskeä
megüt az áram –t saada sähköisku
megüti a főnyereményt päästä kiinni jättipottiin, saada jättipotti
megüti a guta –t /puhek/ saada aivoverentulppa; jkta ottaa päähän megvacsorázik (–om/–ok, –ott, –z meg) syödä päivällinen, syödä illallinen
Megvagyok. Hyvää kuuluu. Ei mitään erityistä. (vastaus kysymykseen Hogy vagy?)
Még valamit? Saako olla muuta?
megválik –tól/–től (–ok, –t, –j meg) luopua jstak, hylätä, jättää; erottaa jku; erota jstak
megvalósít –t (–ok, –ott, –s meg) toteuttaa
megvan (–vagyok, –volt, légy meg) olla olemassa; löytyä; olla arviolta jk, mahtua; olla valmis
megvan az az előnye –nak/–nek jllak on etuna jk
meg van dagadva olla turvoksissa, olla turvonnut
meg van fázva olla vilustunut
meg van hűlve olla vilustunut
meg van rendelve olla tilattu
meg van terítve az asztal két személyre pöytä on katettu kahdelle
megvár –t (–ok, –t, –j meg) odottaa
megvárakoztat –t (–ok, –ott, várakoztass meg) antaa jkn odottaa
megvarr –t (–ok, –t, –j meg) ommella (valmiiksi)
megvendégel –t (–val/–vel) (–ek, –t, –j meg) tarjota jklle lounas/illallinen; pitää jkta hyvänään
megver –t (–ek, –t, –j meg) lyödä
megvesz –t (–ek, megvett, végy/vegyél meg) ostaa
megvilágít –t (–ok, –ott, –s meg) valaista; valottaa
megvilágosodás (–, –t, –a) valaistuminen
megvizsgál –t (–ok, –t, –j meg) tutkia, tarkastaa, tarkastella
megvonja a vállát kohauttaa olkapäätään
megy (–ek, ment, menj) –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz mennä, käydä, kulkea; päästä; ajaa (autolla); –nak/–nek sujua, luistaa, luonnistua jklta
(etymologia vrt. suomen mennä, mene-)
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megye (–´k, –´t, –´je) lääni
meggy (–ek, –et, –e) hapankirsikka
méh 1. (–ek, –et, –e) mehiläinen (etymologia vrt. suomen mehiläinen)
méh 2. (–ek, –et, –e) kohtu
méhész (–ek, –t, –e) mehiläistarhaaja
méhészet (–ek, –et, –e) mehiläistarha
méhészkedés (–, –t, –e) mehiläishoito, mehiläistarhaus
méhészkedik (–ek, –ett, –j) hoitaa mehiläisiä
méhkaptár (–ok, –t, –ja) mehiläispesä
méhviasz (–ok, –t, –a) mehiläisvaha
Mekkora? (–´k, –´t, –) Kuinka suuri/iso? Minkä kokoinen?
mélán melankolisesti
meleg (–ek, –et, –ebb) lämmin; /euf, positiivinen/ homo
meleg étel lämmin ruoka
meleg vacsora (–´k, –´t, –´ja) lämmin päivällinen/illallinen
meleg van olla lämmin/lämmintä
melegen lämpimästi
melegen javasol (–ok/javaslok, –t, –j) suositella lämpimästi
melegen öltözik (–öm/–ök, –ött, –z) pukeutua lämpimästi
melegen támogat (–ok, –ott, támogass) suositella lämpimästi
melege van –nak/–nek jklla on lämmin (melegem van, meleged van, melege van, melegünk van, melegetek van, melegük van)
melegít –t (–ek, –ett, –s) lämmittää, pitää lämpöä; lämmitellä
melegítő (–k, –t, –je) lämmittävä; lämmittäjä; verryttelypuku, verkkarit
melegszendvics (–ek, –et, –e) lämmin voileipä
melegszik (–em/–ek, melegedett, melegedj) lämmetä
melegvízű (–ek, –t, –) lämminvesimell (–ek, –et, –e) rinta
mellbe vág –t (–ok, –ott, –j) lyödä jkta rintaan; (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon) järkyttää jkta
mellé /postpositio/ viereen, lisäksi, ohella
mellékel –t –hoz/–hez/–höz (–ek, –t, –j) liittää jhk, oheistaa
mellékes (–ek, –et, –ebb) sivu-, toisarvoinen, vähäpätöinen (–ek, –et, –e) sivuseikka; lisäansio
mellékesen sivumennen, muuten vaan
melléklet (–ek, –et, –e) liite
melléknév (–nevek, –nevet, –neve) adjektiivi
mellékszak (–ok, –ot, –ja) sivuaine, minor
melléktermék (–ek, –et, –e) sivutuote
mellékutca (–´k, –´t, –´ja) sivukatu
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mellény (–ek, –t, –e) liivi(t)
mellesleg muuten vaan
mellett /postpositio/ vieressä, vierellä, ääressä, äärellä; lisäksi
mellkas (–ok, –t, –a) rintakehä
mellől /postpositio/ vierestä, viereltä, äärestä, ääreltä
mellúszás (–, –t, –a) rintauinti
meló (–k, –t, –ja) /slangi/ duuni
melós (–ok, –t, –a) /slangi/ duunari
méltányol –t (–ok, –t, –j) antaa arvoa jllek, arvostaa jtak
méltó (–ak, –t, –bb) arvokas, ihmisarvoinen
méltóan arvokkaasti
mely /relatiivilauseen konjunktio/ joka (ks. amely)
mély (–ek, –et, –ebb) syvä, matala
mélyhűtő (–k, –t, –je) pakastin
mélyhűtött (–ek, –et, –) pakastettu, pakasteMelyik? Mikä? Kuka? Mikä(kin); Kumpi?
Melyik nap? Mikä päivä? Minä päivänä?
mélység (–ek, –et, –e) syvyys
Mélységesen sajnálom. Olen syvästi pahoillani. Pahoittelen syvästi.
mém (–ek, –et, –je) meemi
mén (–ek, –t, –je) ori
menekül (–ek, –et, –e) olla pakomatkalla; N + elől paeta jtak, olla jtak paossa
menekülés (N + elől) (–, –t, –e) pako, pakeneminen, pakomatka
menekülő (–k, –t, –je) pakeneva, pakomatkalla oleva
menekült (–ek, –et, –je) pakolainen
ménes (–ek, –t, –e) hevoslauma
menet 1. (–ek, –et, –e) kulkue
menet 2. –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz mennessä, (meno)matkalla, menossa
menet közben matkalla, matkan aikana
menetrend (–ek, –et, –je) /junien, bussien, jne./ aikataulu
menetrend szerint aikataulun mukaan
menettérti (–ek, –t, –) meno–paluu(lippu)
menettérti jegy (–ek, –et, –e) meno–paluulippu
menni /infintiivi/ mennä (ks. megy)
ment /mennyt aika/ hän meni, hän on mennyt, hän oli mennyt (ks. megy)
ment –t (–ek, –ett, –s) pelastaa
menteget –t (–ek, –ett, mentegess) puolustella jkta, pitää jkn puolta
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mentegetőzik (–öm/–ök, –ött, –z) puolustautua, selittää/selitellä jtak
mentes (–tól/–től) (–ek, –et, –) vapaa jstak, -ton–tön
mentés (–ból/–ből) (–ek, –t, –e) pelastaminen, pelastus
mentesít –t (–tól/–től) (–ek, –ett, –s) vapauttaa jk jstak, poistaa jtak jstak
mentesség (N + alóli) (–ek, –ett, –s) vapautus jstak
mentesül N + alól (–ök, –t, –j) saada vapautus jstak
mentő (–k, –t, –) pelastava, pelastus–; (–k, –t, –je) pelastaja, pelastustyöntekijä; ambulanssi
mentőautó (–k, –t, –ja) ambulanssi, pelastusauto
mentők /monikko/ pelastuslaitos, ambulanssi
mentőkocsi (–k, –t, –ja) ambulanssi, pelastusauto
mentőmellény (–ek, –t, –e) pelastusliivi
mentőöv (–ek, –et, –e) pelastusrengas
mentős (–ök, –t, –e) ambulanssimies, pelastustyöntekijä
menü (–k, –t, –je) menü, tarjonta
menza (–´k, –´t, –´ja) (oppilaitosten) ruokala
meny (–ek, –et, –e) miniä (etymologia vrt. suomen miniä)
menyasszony (–ok, –t, –a) morsian
menyasszonyi ruha morsiuspuku
menny (–ek, –et, –e) taivas, tuonpuoleinen
mennybemenetel (–, –t, –e) taivaaseennousu
mennyei (–ek, –t, –) taivaallinen
mennyezet (–k, –t, –je) sisäkatto
Mennyi? Paljonko? Kuinka paljon?
Mennyibe kerül? Paljonko maksaa?
Mennyiért? Millä hinnalla?
Mennyi ideig? Kuinka kauan? Mihin asti?
Mennyi időre? Kuinka pitkäksi ajaksi? Kuinka kauan?
Mennyire? Kuinka paljon? Missä määrin?
mennyiség (–ek, –et, –e) lukumäärä, paljous, volyymi, erä, suure
Mennyit? /akkusatiivi/ Kuinka paljon? Paljonko?
Mennyit fizetek? Kuinka paljon se maksaa?
mer 1. –t (–ek, –t, –j) ammentaa
mer 2. (–t ) + –ni (–ek, –t, –j) uskaltaa tehdä jtak, rohjeta, kehdata
mér –t (–ek, –t, –j) mitata, punnita
mer szólni –nak/–nek uskaltaa puhua/sanoa jtak jklle
meredek (–ek, –et, –ebb) jyrkkä, äkkijyrkkä; (–ek, –et, –e) jyrkänne
méreg (mérgek, mérget, mérge) myrkky; suuttumus, viha
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méreget –t (–ek, –ett, méregess) mittailla jkta
merész (–ek, –et, –ebb) uskalias, uhkarohkea
merészel –ni (–t) (–ok, –t, –j) uskaltaa, rohjeta, kehdata; jklla on otsaa tehdä jtak
merészkedik (–ok, –t, –j) uskaltaa, uskaltautua
merész ötlete támad –nak/–nek jklle tulee mieleen jk rohkea idea
méret (–ek, –et, –e) mitta; koko
méretet vesz –ról/–ről (veszek, vett, végy/vegyél) ottaa mittaa jksta
merev (–ek, –et, –ebb) jäykkä, luja, kankea, taipumaton, joustamaton, tiukkapipoinen
mereven néz (–t) (–ek, –ett, –z) tuijottaa (jtak)
mérgében suutuspäissään, suutuksissaan, suuttuneena
mérgelődik (–n/–on/–en/–ön // N + miatt) (–ök, –ött, –j) olla suuttunut/vihainen
mérges (–ek, –et, –ebb) myrkyllinen, myrkky-; vihainen, suuttunut
mérgesen suuttuneena, vihaisena, vihaisesti
merít –t (–ek, –ett, –s) ammentaa; ottaa
mérkőzés (–ek, –t, –e) ottelu
mérleg (–ek, –et, –e) vaaka; vaakalauta; tase, tilinpäätös
mérnök (–ök, –öt, –e) insinööri
merőben más aivan/täysin erilainen
merőleges (–ek, –et, –) kohtisuora; (–ek, –t, –e) suorakulma
merőn néz –t (–ek, –ett, –z) tuijottaa jtak
mérőszalag (–ok, –ot, –ja) mittanauha
Merre? Mihin (suuntaan)? Minne päin?; Missä päin?
Merről? Mistä (päin/suunnasta)?
mérsékel –t (–ek, –t, –j) hillitä, lieventää, huojentaa
mérsékelt (–ek, –et, –ebb) hillitty, maltillinen, leuto; alennettu /hinta/
mérsékelt égöv lauhkea vyöhyke
mert /konjunktio/ sillä, koska, kun; siksi, että
Mért?/Mér? /puhek/ Miksi?
mérték (–ek, –et, –e) asteikko, mitta(yksikkö), määrä
mértékkel kohtuudella
mértékletes (–ek, –et, –ebb) asteittainen, hillitty, kohtuumese (–´k, –´t, –´j) satu, tarina; valhe
mesebeszéd (–ek, –et, –e) keksitty tarina, valhe
mesél –t (–nak/–nek) (–ek, –t, –j) kertoa, kertoa satu; valehdella
mester (–ek, –t, –e) mestari
mesterképzés (–ek, –t, –e) maisteriopinnot
mész 1. (meszek, meszet, mesze) kalkki(kivi)
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mész 2. sinä menet (ks. megy)
mészkő (–kövek, –követ, –köve) kalkkikivi
messze kaukana (ks. messzi)
messzebb kauempana
messzebbi kauempana oleva
messzebbre kauemmaksi, kauemmas
messzebbről kauemmasta
messzire kauas; kaukana
messzire visz (–ek, vitt, vigyél) –t viedä kauas; (kolmannessa persoonassa: –, vitt, vigyen) kantaa kauas
méter (–ek, –t, –e) metri
metró (–k, –t, –ja) metro
metróállomás (–ok, –t, –a) metroasema
metsz –t (–ek, –ett, metssz) leikata
metszet (–ek, –et, –e) läpileikkaus, kaiverrus
Mettől? Mistä lähtien?
Mettől meddig? Mistä mihin asti?
mez (–ek, –t, –e) pelipaita
méz (–ek, –et, –e) hunaja (etymologia vrt. suomen mesi, mete-)
mézeskalács (–ok, –ot, –a) hunajaleivos, piparkakku
mezítelen (–ek, –t, –ebb) paljas, alaston (ks. meztelen)
mezítláb/mezítláb(asan) paljain jaloin
mezítlábas (–ak, –at, –) paljasjalkainen
mező (–k, –t, mezeje/mezője) niitty, pelto, keto, aho; kenttä
mezőgazdaság (–, –ot, –a) maatalous
mezőgazdasági (–ak, –t, –) maatalous-, maatalouden
meztelen ks. mezítelen
mi 1. /persoonapronomini/ (akkusatiivi: minket/bennünket) me (akkusatiivi: meidät, meitä) (etymologia vrt. suomen me)
mi 2. /kysymyspronomini/ (–k, –t, –je) mikä (etymologia vrt. suomen mikä)
Mi? Mikä? Mitä?
Mi a baja? Mikä (teillä) on? Mikä hänellä on?
Mi a csoda/csuda? Mi a csodát/csudát? Mitä ihmettä?
Mi a fene?/Mi a fenét? Mitä ihmettä?
Mi akar ez lenni? Mikä tämä on olevinaan?
mialatt samalla kun, samanaikaisesti
Mi a panasza? Mikä (Teillä) on? Mikä Teitä vaivaa? /lääkärin vastaanotolla/
miatt takia, vuoksi, tähden
Mi atyánk /rukous/ Isä meidän
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Mi az ábra? /slangi/ Mikä on tilanne?
Mi bajod (van)? Mikä sinulla on? Mikä sinua vaivaa?
Miben segíthetek? Miten voin auttaa?
Miből van? Mitä se on? Mistä se on tehty?
Micsoda? Mikä? Mikä ihme(een)...?
Micsoda...! Voi mikä/kuinka...!
Micsoda alak! Mikä tyyppi! Onpa tyyppi!
Micsoda meglepetés! Mikä yllätys!
Mid fáj? Mihin sattuu? /sinuttelu/
mieink meidän väki, omat
mielőbbi pikainen
Mielőbbi gyógyulást (kívánok)! Pikaista paranemista!
mielőtt ennen kuin
mienk/miénk meidän
Miért? Miksi? Minkä tähden/vuoksi? Mitä varten? Mistä syystä? Minkä takia?
Miért ne? Miksi ei? Miksei?
Miféle? Minkälainen? Mikä?
míg kunnes, samalla kun, kun taas
mígnem (niin kauan) kunnes
mihelyt heti kun
mihelyt lehet ensi tilassa, hetimmiten
Mihez? Minkä luo?
Mije fáj? Mihin sattuu? /teitittely/ (Mim fáj? Mid fáj? Mije fáj? Mijük fáj? Mitek fáj? Mijük fáj?)
Mik? Mitkä?
mikor /relatiivipronomini; puhek/ kun (ks. amikor)
Mikor Milloin?
Mikorra? Mihin asti? Mihin mennessä?; Mihin aikaan? Milloin?
Mikorra ér be a vonat/a távolsági busz? Mihin aikaan juna/linja-auto on perillä?
Mikorra kell megcsinálni ezt? Mihin mennessä pitää tehdä tämä?
Mikorra várható a vonat/a távolsági busz? Milloin juna/linja-auto saapuu?
miközben sinä aikana kun, sillä aikaa kun, samalla kun
mikrofon (–ok, –t, –ja) mikrofoni
Mi lesz ebből? Mitä tästä tulee?; Miten tässä käy?
Mi lesz már? No mitäs nyt?
millió (–k, –t, –ja) miljoona
milyen (–ek, milyet/milyent, –je) millainen? mikä?
Milyen ...? Millainen...?
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Milyen....! Voi mikä...!
Milyen esetben? Missä tapauksessa?
Milyen gyakran? Kuinka usein?
Milyen idő van? Millainen ilma on?
Milyen márkájú? Mitä merkkiä se on?
Milyen méretű? Mitä kokoa?
Milyen nap van ma? Mikä päivä tänään on?
Milyen nemzetiségű? Mitä kansallisuutta hän/se on?
Milyen névre? Mille nimelle?
Milyen nyelven beszél? Mitä kieltä hän puhuu/Te puhutte?
Milyen színű? Minkä värinen?
Milyen színűt? Minkä värisen?
mind (–, –t, –) kaikki
mind a kettejüknek /vain ihmisistä/ heille molemmille, heillä molemmilla
mind a ketten /vain ihmisistä/ he molemmat
mind a kettő /esineistä ja eläimistä/ ne molemmat
mind a kettőjüknek heille molemmille, heillä molemmilla
mindazonáltal /valikoitua tyyliä/ mutta, sitä vastoin
mindegyik jokainen, joka ikinen
minden (–ek, –t, –e) /+ yksiköllinen verbi/ kaikki (asiat), jokainen, joka
minden /+ monikollinen verbi/ me/te/he kaikki
minden álma szertefoszlik/szétfoszlik (–nak/–nek) (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –) jkn kaikki unelmat jäävät toteutumatta
minden bizonnyal todennäköisesti
minden elmegyünk me kaikki lähdemme
mindenekelőtt ennen kaikkea
mindenes (–ek, –t, –e) kaikkitöinen, yleismies
mindenfelé kaikkialle; kaikkialla
mindenféle (–´k, –´t, –je) kaikenlainen
mindenfelől kaikkialta, kaikista näkökulmista
mindenhol kaikkiaalla
mindenhonnan kaikkiaalta
mindenhova kaikkialle
minden idők leg … –bb …. –ja/–je kaikkien aikojen + superlatiivi
minden ízében reszket täristä kauttaltaan (ihmisestä)
mindenki (–, –t, –je) (+ yksikkömuotoinen verbi) kaikki, jokainen
minden követ megmozgat (N + érdekében) (–ok, –ott, mozgass meg) kääntää kivet ja kannot jksik
mindennap joka päivä
218

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

mindennapok (–, –at, –) arkipäivät
Minden rendben van? Onko kaikki kunnossa/hyvin?
mindent egybevéve/összevetve kaiken kaikkiaan
mindezek alapján (kaikkien) näiden perusteella, näihin vedoten
mindig aina
mindjárt kohta, pian, heti
mindkét /attribuuttina/ molemmat
mindkét nemnek molemmille sukupuolille; molemmilla sukupuolilla
mindkét oldalon molemmilla puolilla
mindketten /vain ihmisistä; + monikkomuotoinen verbi/ (me/te/he) molemmat
mindkettő /esineistä ja eläimistä/ (nämä/nuo/ne) molemmat
mindmáig tähän päivään asti, ennen tätä päivää
mindnyájan /vain ihmisistä; + monikkomuotoinen verbi; valikoitua tyyliä/ kaikki
minél minkä luona, minkä kohdalla; /vertailukonjunktio/ minél + komparatiivi: –bb, annál + komparatiivi: –bb)
minél alacsonyabb érték, annál jobb mitä alempi arvo, sitä parempi
minél…., annál + komparatiivi (–bb) mitä…., sitä
minél előbb mitä pikemmin
minél inkább mitä enemmän; mitä paremmin
minél jobban mitä enemmän
minél jobban megismerjük, annál jobban megértjük mitä enemmän opimme tuntemaan sitä, sitä enemmän ymmärrämme sen
minél lejjebb mitä alemmas
minél magasabb az iskolai végzettség, annál alacsonyabb a munkanélküliségi ráta mitä korkeampi koulutustaso, sitä matalampi työttömyysaste
minél magasabbra mitä korkeammalle
minél többet gondolkozom a javaslaton, annál jobbnak tűnik mitä enemmän mietin ehdotusta, sitä paremmalta se tuntuu
minibusz (–ok, –t, –a) pakettiauto
ministrál (–ok, –t, –j) olla papin avustajana (katolisessa kirkossa messun aikana) (yleensä lapset)
miniszter (–ek, –t, –e) ministeri
minisztérium (–ok, –ot, –a) ministeriö
minket meidät, meitä (ks. mi 1.)
minőség (–, –et, –e) laatu; ominaisuus, rooli, asema
minőségbiztosítás (–, –t, –a) laadunvarmistus
minőségellenőrzés (–, –t, –e) laadunvalvonta
minőségű (–ek, –t, –bb) -laatuinen
minősít –t (–ek, –ett, –s) määrittää (jkn laatu), arvostella, sijoittaa, rankata, kvalifioida
minősítési eljárás (–ok, –t, –a) laadunvarmistusprosessi
mint kuin; kuten
mint mindig kuin aina
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mintájára (–nak/–nek) jkn mallin mukaan
mintára mallin mukaan
mintás (–ak, –at, –abb) kuviollinen
mintegy arvioltaan, noin, suunnilleen
mintha niin kuin
mintha csak ihan kuin
mintha lenne niin kuin olisi, ihan kuin olisi
mínusz (–ok, –t, –a) miinus
Mi oka lett volna rá? Miksi hän olisi tehnyt (sitä)?
Mi okból? Mistä syystä?
Mióta /+ verbin preesensin muodot/? Mistä lähtien? Kuinka kauan /+ verbin perfektin muodot/?
Mire? Minkä päälle? Mihin?
mire /konjunktio/ kunnes, kun, sitten kun
Mire céloz? Mitä tarkoitatte?
Mire fel? /puhek/ Miksi? Minkä takia? Mistä syystä? (ks. Miért? Mi okból?)
mirelit (–ek, –et, –je) pakaste
Miről van szó? Mistä on kyse?
mise (–´k, –´t, –´je) messu
Mit? Minkä? Mitä?
Mit csinál? Mitä hän/se tekee?
Mit gondol? Mitä hän ajattelee? Mitä Te ajattelette? Mitä mieltä (Te) olette?
Mit keresel itt? Mitä asiaa sinulla on täällä?
Mit keres itt? Mitä asiaa Teillä/hänellä on täällä? Mit lehet tenni? Mitä on tehtävissä? Mitä voidaan tehdä?; Ei voi tehdä mitään.
Mit meg nem tennék érte. Tekisin vaikka mitä… Tekisin mitä vain sen eteen/sen tähden.
Mit művelsz? Mitä (pahaa) olet tekemässä?
Mit nem adnék érte. Antaisin mitä vain… Antaisin vaikka mitä siitä.
Mit parancsol/parancsolnak? Mitä saisi olla (Teille)?
mit sem sejtve pahaa aavistamatta
Mit szabad? Mitä saa/saisi olla?
Mit szól hozzá/ehhez? Mitä mieltä hän on tästä? Mitä mieltä (Te) olette tästä?
Mit szólnál, ha …? Mitä, jos …?
Mit szólsz? Mitä sanot? Mitä mieltä olet?
Mit szóltok? Mitä sanotte? Mitä mieltä olette?
Mit tehetünk? Mitä voidaan tehdä?
Mitől? Mistä?; Miltä?
Mit tudok még hozzátenni? Mitä voisin lisätä tähän?
Mi újság? Mitä kuuluu?
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miután sen jälkeen kun
Mivel foglalkozik? Mitä hän tekee työkseen? Mitä Te teette työksenne? Mitä hän harrastaa? Mitä Te harrastatte?
Mivel? Minkä kanssa?, Millä?
mivel /kysymyspronomini/ minkä kanssa? millä (välineellä)?; /konjunktio/ koska, sillä
mobil (–ak, –t, –abb) mobiili, liikuttava, siirrettävä; (–ok, –t, –ja) kännykkä
mobiltartó (–k, –t, –ja) kännykkäkotelo
mobiltelefon (–ok, –t, –ja) kännykkä
mód (–ok, –ot, –ja) tapa, keno; /kielioppi/ modus
modell (–ek, –t, –je) malli; kaava
modern (–ek, –et, –ebb) moderni, nykyaikainen
módjában áll –nak/–nek jklla on varaa tehdä jtak
módos (–ak, –at, –abb) varakas, vauras
módosít –t (–ok, –ott, –s) muuttaa, muunnella
módosul (vain kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) muuttua, vaihtua
módszer (–ek, –t, –e) metodi
módszertani elvek metodologian periaatteet
mogorva (–´k, –´t, –´bb) ynseä, tyly, töykeä; jörö, juro, äreä
mogyoró (–k, –t, –ja) pähkinä
mogyorókrémes (–ek, –et, –) pähkinävoitäytteinen
mókus (–ok, –t, –a) orava; /vanh/ tyyppi, jätkä
molett (–ek, –et, –ebb) pyöreähkö
moly (–ok, –t, –a) koi
molyirtó (–k, –t, –ja) koimyrkky
mond –t (–nak/–nek) (–ok, –ott, –j) sanoa, lausua
mondandó (–k, –t, –ja) sanottava
mondani sem kell ei tarvitse sanoakaan
mondanivaló (–k, –t, –ja) sanottava, kerrottava
mondás (–ok, –t, –a) sanominen; sanonta
mondat (–ok, –ot, –a) lause
mondatszerkezet (–ek, –et, –e) lauserakenne
Mondd csak! Sanopas!
mondják sanotaan
Mondjuk, hogy ... Sanotaan, että…
mondvacsinált (–ak, –at, –) perusteeton, keksitty
moraj (–ok, –t, –a) murina
mormog (–ok, –ott, –j) murista
morog (–ra/–re // N + miatt) (morgok, morgott, morogj) murista
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morzsa (–´k, –´t, –´ja) muru, murunen
mos –t (–ok, –ott, –s) pestä, pestä pyykkiä, pyykätä
mosakodás (–, –t, –a) peseytyminen
mosakodik (–om/–ok, –ott, –j) peseytyä
mosat –t (–ok, –ott, mosass) pesettää, antaa pestä
mosdat –t (–ok, –t, –a) pestä (toinen ihminen, eläin)
mosdik (–om/–ok, –ott, –j) peseytyä
mosdó (–k, –t, –ja) vessa, WC
mosdókagyló (–k, –t, –ja) pesuallas
mosdókesztyű (–k, –t, –je) pesukinnas
mosnivaló (–k, –t, –ja) pyykki
mosoda (–´k, –´t, –´ja) pesula
mosogat (–ok, –ott, mosogass) tiskata
mosgatás (–, –t, –a) tiskaaminen, tiskaus
mosogatnivaló (–k, –t, –ja) tiski, tiskattavat astiat
mosogatógép (–ek, –et, –e) tiskikone
mosogatószer (–ek, –t, –e) tiskiaine
mosógép (–ek, –et, –e) pesukone
mosoly (–ok, –t, –a) hymy
mosolyog (mosolygok, mosolygott, –j) hymyillä
mosolyogva hymyillen
mosolyszünet (–ek, –et, –e) mykkäkoulu
mosolyt fakaszt (–nak/–nek az arcára) herättää hilpeyttä jkssa, hymyillyttää jkta
mosónő (–k, –t, –je) pyykkäri
mosószer (–ek, –t, –e) pesuaine
most nyt; nykyään; parhaillaan
mostanában nykyään
mostanáig tähän asti, tähän päivään asti
mostani (–ak, –t, –) nykyinen
Most jut eszembe(, hogy ...) Nyt tulikin mieleen(, että ...)
mostohaanya (–´k, –´t, –anyja) äitipuoli
mostohaapa (–´k, –´t, –apja) isäpuoli
mostohagyerek (–ek, –et, –e) lapsipuoli
mostohagyerekként bánik –val/–vel (–ok, –t, –j) suhtautua jhk välinpitämättömästi/huolimattomasti, laiminlyödä jkta/jtak
mostohagyereknek számít (–ok, –ott, –s) olla lapsipuolen asemassa
most se ei nytkään
motivációs levél (levelek, levelet, levele) motivaatiokirje
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motor (–ok, –t, –ja) moottori
motorkerékpár (–ok, –t, –ja) moottoripyörä
motyog (–ok, –ott, –j) mutista
mozaikcsalád (–ok, –ot, –ja) uusperhe
mozdít –t (–ok, –ott, –s) liikauttaa
mozdul (–ok, –t, –j) liikahtaa
mozdulat (–ok, –ot, –a) liike
mozdulatlan liikkumaton
mozdulatlanul liikkumatta
mozgás (–ok, –t, –a) liikkuminen, liikunta
mozgásforma (–´k, –´t, –´ja) liikuntamuoto
mozgáshiány (–, –t, –a) liikunnan puute
mozgáskorlátozott (–ak, –at, –abb) liikuntarajoitteinen
mozgássérült (–ek, –et, –) liikuntarajoitteinen
mozgat –t (–ok, –ott, mozgass) liikuttaa
mozgólépcső (–k, –t, –je) liukuportaat
mozi (–k, –t, –ja) elokuvateatteri
mozog (mozgok, mozgott, mozogj) liikkua
mögé /postpositio/ jnk/jkn taakse
mögött /postpositio/ jnk/jkn takana
mögül /postpositio/ jnk/jkn takaa
mulandó (–ak, –t, –bb) katoava, kuoleva, ajallinen
mulaszt (–ok, –ott, mulassz) olla poissa; –t laiminlyödä, menettää, jäädä paitsi
mulasztás (–ok, –t, –a) poissaolo; laiminlyönti, menetys
mulatság (–ok, –ot, –a) pirskeet
múlik (yl. kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) kulua; –n/–on/–en/–ön riippua jstak, olla kiinni jstak
múlt (–ak, –at, –) kulunut, viime; (–ak, –at, –ja) menneisyys
múlt idő (–k, –t, ideje) mennyt aika; menneisyys
múltkor viimeksi, viime kerralla
múlt században viime vuosisadalla
múlt század végén viime vuosisadan lopussa
múlva /postpositio/ kuluttua
munka (–´k –´t –´ja) työ; teos; toimi, virka
munkaadó (–k, –t, –ja) työnantaja
munkába áll (–ok, –t, –j) mennä töihin, aloittaa työt
munkába megy (–ek, ment, menj) olla lähdössä/menossa töihin
munkabér (–ek, –t, –e) palkka, ansio
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munkaerőpiac (–, –ot, –a) työmarkkinat
munkaerő-piaci helyzet (–ek, –et, –e) työmarkkinatilanne
munkaértekezlet (–ek, –et, –e) kokous (työpaikalla)
munkaeszköz (–ök, –t, –e) työkalu
munkafüzet (–ek, –et, –e) tehtäväkirja
munkahely (–ek, –et, –e) työpaikka
munkahelyi baleset (–ek, –et, –e) työtapaturma
munkahelyi megbeszélés (–ek, –t, –e) palaveri (työpaikalla)
munkaidő (–, –t, –ideje) työaika
munkakereső (–k, –t, –) työtä hakeva, työnhaku-; (–k, –t, –je) työnhakija
munkaköri leírás (–ok, –t, –a) työkuva
munkalehetőség (–ek, –et, –e) työmahdollisuus
munkáltató (–k, –t, –ja) työnantaja
munkanap (–ok, –ot, –ja) työpäivä
munkanélküli (–ek, –t, –je) työtön
Munkára (fel)! Töihin! Ryhdytäänpä hommiin!
munkás (–ok, –t, –a) työläinen, työntekijä
munkatapasztalat (–ok, –ot, –a) työkokemus
munkatárs (–ak, –at, –a) työtoveri; työntekijä; henkilökuntaan kuuluva, henkilökuntaa
munkát keres (–ek, –ett, keress) etsiä työpaikkaa
munkát vállal (–ok, –t, –j) työskennellä, mennä töihin jhk
munkát végez (végzek, végzett, végezz) tehdä työtä, työskennellä
munkaügyi bíróság (–ok, –ot, –a) työtuomioistuin
munkavállaló (–k, –t, –ja) työntekijä
munkavállalói érdekképviselet (–ek, –et, –e) työntekijöiden edunvalvonta, työntekijöiden etujärjestö
munkavégzés (–, –t, –e) työnteko
munkaviszony (–ok, –t, –a) työsuhde
muszáj /käytetään vain kolmannessa persoonassa; puhek/ pakko; täytyä, olla pakko
mutat –t (–nak/–nek) (–ok, –ott, mutass) näyttää
mutatkozik (–ok, –ott, –z) ilmestyä, näyttäytyä, olla näkyvissä
mutatóujj (–ak, –at, –a) etusormi
mutogat –t // –ra/–re (–ok, –ott, mutogass) näytellä; osoitella, viittoilla, viittailla
múzeum (–ok, –ot, –a) museo
mű (–ek, –t, –) teko-, keinotekoinen, keino- ; (–vek, –vet, –ve) (taide)teos; /negat/ tekoműanyag (–ok, –ot, –) muovi-; (–ok, –ot, –ja) muovi(materiaali)
műanyag zacskó (–k, –t, –ja) muovipussi
műbőr (–ök, –t, –e) tekonahka
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műemlék (–ek, –et, –e) muistomerkki
műfogsor (–ok, –t, –a) tekohampaat, (hammas)proteesi
műhely (–ek, –t, –e) verstas, korjaamo; työpaja
működés (–, –t, –e) toiminta, toimiminen
működik (–ök, –ött, –j) toimia, pelata
műsor (–ok, –t, –a) ohjelma
műsorszám (–ok, –ot, –a) ohjelmanumero
műsorvezető (–k, –t, –je) juontaja
műszak (–ok, –ot, –ja) työvuoro
műszaki (–ak, –t, –bb) tekninen, teknillinen
műszaki egyetem (–ek, –et, –e) teknillinen yliopisto
műszaki osztály (–ok, –t, –a) (kaupan) elektroniikan osasto; tekniikan osasto
műszálas (–ak, –at, –abb) keinokuitu–
műtét (–ek, –et, –e) leikkaus
műtétet végez (végzek, végzett, –z) tehdä leikkaus, leikata
műtétet végező orvos (–ok, –t, –a) leikkaava lääkäri
műtő (–k, –t, –) leikkaava; (–k, –t, –je) leikkaussali
művel –t (–ek, –t, –j) harjoittaa jtak; tehdä peltotyötä
művelt (–ek, –et, –ebb) sivistynyt
műveltség (–, –et, –e) sivistys, sivistyneisyys
művész (–ek, –t, –e) taiteilija, artisti
művészet (–ek, –et, –e) taide
művészeti ág (–ak, –at, –a) taideala
müzliszelet (–ek, –et, –e) myslipatukka
N
Na és? Entäs? Entä sitten?
Na látod? Katos vaan! Etkö huomaa?
na meg ja sitten
Na persze! Niin, tietysti!
nád (–ak, –at, –ja) kaisla, kaislanádas (–ok, –t, –a) kaislikko
nadrág (–ok –ot –ja) housut
nádtetős (–ek, –et/–t, –) kaislakattoinen
nagy (–ok, –ot, –obb) iso, suuri, isokokoinen
nagybani piac (–ok, –ot, –a) tukkutori
nagy ünnepséget rendez (–ek, –ett, –z) järjestää suuret juhlat
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nagy bulit csap (–ok, –ott, –j) järjestää suuret bileet
nagycsalád (–ok, –ot, –ja) suurperhe
nagycsaládosok (–, –at, –) suurperheelliset, suurperheet
nagy ijedten kovin säikähtäneenä
nagy jövője van –nak/–nek jklla/jllak on lupaava tulevaisuus
nagykereskedés (–, –t, –e) tukkukauppa, tukkumyynti, tukku; (–ek, –t, –e) tukkuliike
nagykereskedő (–k, –t, –je) tukkukauppias
nagy soká(ra) pitkän ajan kuluttua
nagy úr a muszáj tehdään jtak pakosta/pakon edestä, olla pakon sanelema
nagyanya (–´k, –´t, –anyja) isoäiti, mummi
nagyapa (–´k, –´t, –apja) isoisä, ukki, vaari
nagybácsi (–k, –t, –ja) setä, eno
nagybáty (–, –, –ja) setä, eno
nagybetű (–k, –t, –je) iso kirjain
nagyi (–k, –t, –ja) mummi
Nagyikám! Mummi!
nagyít –t (–ok, –ott, –s) suurentaa (suurennuslasilla)
nagyítás (–ok, –t, –a) suurentaminen (suurennuslasilla)
nagyító (–ak, –t, –bb) suurentava; (–k, –t, –ja) suurennuslasi
nagyjából suurin piirtein
nagy keletje van –nak/–nek jllakin on kysyntä/menekki/suosio
nagykövet (–ek, –et, –e) suurlähettiläs
nagykövetség (–ek, –et, –e) suurlähetystö
nagymama (–´k, –´t, –´ja) isoäiti, mummi
nagyméretű (–ek, –t, nagyobb méretű) isokokoinen
nagy múltú (–ak, –t, –bb) perinteikäs
nagynéni (–k, –t, –nénje) täti
nagyobb (–ak, –at, –ja) isompi, suurempi
nagyobb arányban suuremmassa mittakaavassa
nagyobbít –t (–ok, –ott, –s) suurentaa
nagyobbítás (–ok, –t, –a) suurentaminen, suurennus
nagyobb mértékben suuremmassa määrin
nagyon hyvin, kovin, sangen, /puhek/ isosti
Nagyon köszönöm! Paljon kiitoksia! Kiitoset!
nagyon le van maradva (–ban/–ben –tól/–től) olla pahasti jäljessä (jssak jstak)
Nagyon örülök. Hauska tutustua. Ilo on minun puolellani.
Nagyon sajnálom. Olen pahoillani. Pahoittelut.
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Nagyon szívesen. Ole/olkaa hyvä. (hyvin kohtelias)
nagyot alakít (–ban/–ben) esittää roolinsa erinomaisesti
nagypapa (–´k, –´t, –´ja) isoisä, ukki, vaari
nagyság (–ok, –ot, –a) koko; suuruus; /vanha/ ylhäisyys
nagyságához viszonyítva kokoonsa nähden
nagyságát tekintve kooltaan
nagyságrend (–ek, –et, –je) suuruusluokka
nagyságrendjét tekintve suuruusluokaltaan
nagyság szerint koon mukaan
nagyság szerinti sorrend järjestys koon mukaan
nagyszerű (–ek, –t, –bb) erinomainen, loistava
nagyszülők /monikko/ (–szüleim, –szüleid, –szülei, –szüleink, –szüleitek, –szüleik) isovanhemmat (isovanhempani, hänen isovanhempansa)
nagy terhet ró –ra/–re aiheuttaa suurta taakkaa jklle
nagytőke (–, –´t, –´je) suurpääoma
nagy úr a muszáj pakko sanelee jtak, olla pakon sanelema
nagyvállakozó (–k, –t, –ja) suuryrittäjä
nagy vihar suuri/paha myrsky
nagyvilág (–, –ot, –a) maailma
nagy vonalakban suurpiirteisesti, summittaisesti, ylimalkaisesti, karkeasti, pääkohdittain
nagyvonalú (–ak, –t, –bb) suurpiirteinen, rento
nála hänen luonaan/mukanaan hänellä (nálam, nálad, nála, nálunk, nálatok, náluk)
Naná! /puhek/ Tietysti. Totta mooses!
nap (–ok, –ot, –ja) päivä; vuorokausi; aurinko
napilap (–ok, –ot, –ja) sanomalehti
napi program (–ok, –ot, –ja) päivän ohjelma, aikataulu
napjainkban näinä päivinä, nykyään
napkorong (–ok, –ot, –ja) aurinko
napközben päivällä
napló (–k, –t, –ja) päiväkirja; sanomalehti; loki
naplót vezet (–ek, –ett, vezess) pitää päiväkirjaa
napok óta useita päiviä, monta päivä (+ verbin perfektimuodot)
naponként päivittäin
naponkénti (–ek, –t, –) päivittäinen
naponta päivittäin
naponta egyszer kerran päivässä
napozik (–ok, –ott, –z) ottaa aurinkoa
nappal päivällä
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nappali (–ak, –t, –) päivä–, päivän–; (–k, –t, –ja) olohuone
napraforgó (–k, –t, –ja) auringonkukka
napsugár (–sugarak, – sugarat, –sugara) auringonsäde
napsütés (–, –t, –e) auringonpaiste, aurinko
napszemüveg (–ek, –et, –e) aurinkolasit
narancs (–ok, –ot, –a) appelsiini
narancslé (–levek, –levet, –leve) appelisiinimehu
nasi /puhek/ (–k, –t, –ja) naksu
nassol (–t) (–ok, –t, –j) syödä pikkuvälipaloja, makeisia ja nameja
nassolnivaló (–k, –t, –ja) pikkupurtavaa
nász (–ok, –ot, –a) /valikoitua tyyliä/ häät; miniän/vävyn isä
nászinduló (–k, –t, –ja) häämarssi
nátha (–´k, –´t, –´ja) nuha
náthás (–ak, –at, –abb) nuhainen
náthás vagyok/náthás vagy/(ő) náthás minulla/sinulla/hänellä on nuha
náthásak vagyunk/náthásak vagytok/(ők) náthásak meillä/teillä/heillä on nuha
Ne! /kieltopartikkeli imperatiivissa/ Älä!/Älkää!
-né /kirjoitetaan yhteen nimen nimen kanssa/ rouva
Ne búsulj! Älä murehdi! Älä välitä!
Ne csüggedj! Älä lannistu! Ei saa lannistua!
Ne csüggedjen!/Ne csüggedjenek! Ei saa lannistua!
Ne csüggedjetek! Älkää lannistukaa! Ei saa lannistua!
Ne dumálj! Suu kiinni!
Ne ess kétségbe! Ei kannata masentua.
Ne ess túlzásba! Älä liioittele!
Ne essen/essenek túlzásba! /teitittely/ Ei kannata liioitella.
Ne essünk túlzásba! Ei kannata liioitella.
Ne fáradj! Ei tarvitse nähdä vaivaa! Älä vaivaudu!
Ne fáradjatok! Ei tarvitse nähdä vaivaa! Älkää vaivautuko!
Ne fáradjon! Teidän ei tarvitse nähdä vaivaa!
Ne feledkezzünk meg azokról sem! Emme saa unohtaa niitäkään!
Ne feszítsd túl a húrt! Älä mene liian pitkälle!
negatív (–ak, –at, –abb) negatiivinen; (–ok, –ot, –ja) negatiivi
négy (–ek, –et, –e) neljä (etymologia vrt. suomen neljä)
negyed (–ek, –et, –e) neljännes, neljäsosa; kaupunginosa
negyeddöntő (–k, –t, –je) puolivälierä
negyed kiló kaksisataaviisikymmentä grammaa
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negyed óra vartti, 15 minuuttia
negyedik (–ek, –et, –e) neljäs
negyedik alkalom neljäs kerta
negyedike neljäs päivä
negyedikes (–ek, –t, –e) neljäsluokkalainen, nelosluokkalainen, nelonen
negyedszer neljännen kerran, neljättä kertaa
negyedszerre neljännellä yrityksellä
négyen neljästään, nelistään, nelisin
négyen vannak heitä on neljä (négyen vagyunk/vagytok/vannak meitä/teitä/heitä on neljä)
négyes numero neljä, nelonen
négylábúak nelijalkaiset
négyszemélyes (–ek, –et, –) neljän hengen
négy személyre neljälle
négyszemközt kahden kesken
négyszemközti (–ek, –t, –) kahdenkeskinen
négyszer neljä kertaa
négyszeres (–ek, –et, –) nelinkertainen
négytagú (–ak, –t, –) neljän (jäsenen/hengen)
negyven (–ek, –et, –e) neljäkymmentä
negyvenedik (–ek, –et, –e) neljäskymmenes
negyvenes (–ek, –t, –) numero neljäkymmentä, nelikymppinen
négyzet (–ek, –et, –e) neliö
négyzetkilométer (–ek, –t, –e) neliökilometri
négyzetméter (= nm) (–ek, –t, –e) neliömetri
néha joskus, silloin tällöin
néhai (–ak, –t, –) entinen, edesmennyt
néhány (–, –at, –) muutama
néhányan /+ monikollinen verbi/ muutama ihminen, muutamat, harvat, jotkut
néhány perc (–, –et, –e) muutama minuutti
néhányszor muutaman kerran
Ne haragudj! Anteeksi! (Älä suutu!)
Ne haragudjon! Anteeksi! (Älkää suuttuko! Älköön suuttuko!)
Ne haragudjanak! Anteeksi! (Älkää suuttuko! Älkööt suuttukoot!)
nehéz (nehezek, nehezet, nehezebb) vaikea; raskas; painava
nehéz a megélhetés (–, –t, –e) (taloudellinen) toimeentulo on vaikea, leipä on tiukassa
nehéz helyzetben van (vagyok, volt, legyen) olla vaikeassa tilanteessa; olla pahassa pulassa
nehezen vaiskeasti, raskaasti, tuskin-voimin
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nehezen kap levegőt hengittää raskaasti, saada huonosti ilmaa, saada huonosti hengitettyä
nehezen tud felállni jklle nouseminen on vaikeaa, nouseminen aiheuttaa vaikeuksia
nehezére esik –nak/–nek jkn on vaikea tehdä jtak, jk asia rasittaa jkta liikaa (nehezemre/nehezedre/nehezére/nehezünkre/nehezetekre/nehezükre esik)
nehézkes (–ek, –et, –ebb) raskas
nehéz, mint a só painava kuin mikä, painaa kuin synti
nehéz, mint a bűn painaa kuin synti
nehézség (–ek, –et, –e) vaikeus
Ne hülyülj! Älä hölmöile!
Ne is kérdezd! Älä edes kysy! Kysys muuta! Vielä kysyt!
Ne is lássalak! Pois silmistä!
Ne is mondd! Sanos muuta!
Ne is tessék mondani! /teitittely yksikössä/ Ei uskoisi!
Ne izgulj! Älä välitä! Ei ole syytä huoleen! Ota iisisti!; Usko pois!
neje (vrt. nő 1.) hänen vaimonsa (nejem, nejed, neje, nejünk, nejetek, nejük)
neked sinulle, sinulla
nekem minulle, minulla
nekem ez kínai(ul van) (tämä on minulle) täyttä hepreaa
neki 1. hänelle, hänellä
neki- 2. /prefiksi/
nekidől –nak/–nek (–ök, –t, –j neki) nojata jhk
nekifog –nak/–nek (–ok, –ott, –j neki) alkaa tehdä jtak, ryhtyä/ruveta jhk
nekik heille; heillä (on); heitä kohti
neki kell hän tarvitsee jtak; –t –ni hänen täytyy tehdä jtak
nekilát –nak/–nek (–ok, –ott, láss neki) aloittaa, alkaa tehdä jtak, ryhtyä/ruveta jhk
neki nincs tolla hänellä ei ole (täyte)kynää
nekiszalad –nak/–nek (–ok, –t, –j neki) juosta päin jkta
nekitámad –nak/–nek (–ok, –t, –j neki) hyökätä jkn kimppuun
nekitámaszkodik a falnak nojata seinään
nekivág (–ok, –ott, –j neki) –t –nak/–nek heittää päin jtak; –nak/–nek lähteä; alkaa, aloittaa, ryhtyä/ruveta jhk
nekivág a nagyvilágnak lähteä maailmalle
neki van (N + possessiivisuffiksi) hänellä on (N)
neki van tolla hänellä on (täyte)kynä
nektek teille; teillä
nekünk meille; meillä
nélkül /postpositio/ ilman, vailla
nélkülöz –t (–ök, –ött, –z) elää jnk puutteessa
nélkülözhetetlen (–ek, –t, –ebb) välttämätön
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nem 1. (–ek, –et, –e) sukupuoli; kieliopillinen suku; laatu; laji; rotu
nem 2. (kieltopartikkeli, ei taivu persoonissa) ei
nem én/én nem en
nem te/te nem et
nem ő/ő nem ei hän/hän ei
nem mi/mi nem emme (me)
nem ti/ti nem ette (te)
nem ők/ők nem eivät he/he eivät
néma (–´k, –´t, –´bb) mykkä
néma csöndben/csendben hiirenhiljaa
Nem a győzelem,(hanem) a részvét(el) a fontos. Tärkein ei ole voitto vaan osallistuminen. Ei tärkeä ole voitto, vaan osallistuminen.
nem állhatja meg szó nélkül ei voi olla sanomatta jtak
nem áll módomban (módodban, módjában, módunkban, módotokban, módjukban) /valikoitua tyyliä/ en voi (tehdä jtak), minulla ei ole mahdollisuutta (tehtä jtak)
nem árt, ha... ei ole pahaksi/pahitteeksi, ei haittaa
nem a te hibád ei ole sinun syytä, syy ei ole sinussa
Nem baj. Ei se mitään. Ei haittaa.
nemcsak, de/hanem… is ... ei ainoastaan vaan myös(kin); paitsi myös
nem csalódtam –ban/–ben en ole pettynyt jhk
nemdohányzó (–k, –t, –) ei tupakoiva, savuton; (–k, –t, –ja) tupakoimattomien junavaunu, savuton
nem dumál (–ok, –t, ne –j) ei soita suuta
Ne mentegetőzz miatta! Sinun ei tarvitse puolustautua jnk takia. Sinun ei tarvitse selittää jtak
nem éppen ei läheskään; ei ollenkaan
nem éppen szívderítő látvány (–ok, –t, –a) ei ole ollenkaan mukavaa näky
Nem érdemes. Ei kannata.
nem éri föl ésszel (–t) hän ei pysty tajuamaan sitä, ei kykene ymmärtämään sitä
nem érzem túl jól magam en voi kovin hyvin, en viihdy kovin hyvin
nemes (–ek, –et, –ebb) aatelinen, aatelis-; jalo, ylevä; (–ek, –t, –e) aatelinen, aatelismies
nemesi származású olla aatelissukua
nemeslelkű (–ek, –t, –) jalomielinen
német (–ek, –et, –je) saksalainen, saksa(n kieli)
nemet int (a fejével) pudistaa päätä
Németország (–, –ot, –a) Saksa
németül saksaksi, saksaa
nem fog a fék (–ek, –et, –e) jarru ei toimi
Nem gond. Ei haittaa. Ei ole ongelma.
nem győz ellátni –t hän ei jaksa huolehtia jstak
nem ... , hanem ... ei…, vaan
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nem hiányozhat –ból/–ből, –ról/–ről se/hän ei voi puuttua jstak, ei voi jäädä pois jstkn
nem hiszek a fülemnek en usko korviani
Nem hiszem. (–t) En usko.
nemi (–ek, –t, –) sukupuoli-, sukupuolinen, seksuaalinen; kieliopillisen suvun
némi /valikoitua tyyliä/ vähä(ine)n
nem igaz ei ole totta, ei pidä paikkaansa
Nem igaz? Eikö vaan? Vai mitä?
Nem így van? Eikö vaan? Vai mitä?
némileg /valikoitua tyyliä/ vähäisen
nem is beszélve –ról/–ről puhumattakaan jstak
nemiség (–, –et, –e) sukupuolisuus, seksuaalisuus
Nem is tudom. En oikeastaan tiedä.
nem jelent különösebb nehézséget + –ni (+ possessiivisuffiksi) ei ole eritysemmin vaikeaa
nem kár érte (jkn) ei käy sitä/häntä sääliksi, ei harmita sen takia
nem kár értük (jkn) ei käy niitä/heitä sääliksi, ei harmita niiden takia
Nem, kérem. Ei. (kohteliaasti)
nem kerget a tatár (–t) ei tarvitse kiirehtiä niin kovasti, hitaasti/hiljaa hyvä tulee
nem kételkedik –ban/–ben (–ek, –ett, ne –j) hän ei epäile jtak
Nem kétlem. En epäile (sitä).
nem kétli (–t) hän ei epäile sitä
nemkívánatos (–ak, –at, –) ei-toivottu
nemkívánatos személy (–ek, –t, –e) ei-toivottu henkilö
nem könnyű a helyzete (–nak/–nek) hänen tilanteensa ei ole helppo; hänen ei ole helppoa tehdä jtak
nem kötelező (–ek, –t, –) ei ole pakollista
nem lesz jó vége –nak/–nek jk ei pääty hyvin
nem létezik (–ek, –ett, ne –z) (jtak) ei ole olemassa
Nem létezik. Ei voi olla totta.
nem megy se ei käy, se ei onnistu
nem megy magától (jtak) ei tapahdu itsestään
nem mer (–t) + –ni (–ek, –t, ne –j) hän ei uskalla tehdä jtak, hänestä ei ole -maan/-mään jtak
nem merte elmondani (–t) hän ei uskolatanut kertoa sitä, hänestä ei ollut kertomaan sitä
nem mindennapi (–ak, –t, –) ei ole tavallinen/jokapäiväinen (asia/ihminen/ilmiö); olla poikkeuksellinen, tavaton, erikoinen
nem működik (kolmannessa persoonassa: –, –ött, –j) se ei toimi, se on epäkunnossa, (kyltissä) epäkunnossa
nem nagyon ei paljon
Ne mondd! Sanos muuta. Onko se totta?
Nem mondod komolyan. Et ole tosissasi!
Ne mozdulj! Pysy paikallasi! Älä liiku!
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nemrég vähän aikaa sitten
nem riadva vissza semmitől keinoja kaihtamatta
Nem rossz gondolat/ötlet. Ei ole hassumpi/hullumpi ajatus/idea.
Nem rossz. Ei hassumpi. Ei hullumpi.
nemsokára kohta, pian, vähän ajan kuluttua
nem sokkal (N + után) vähän jkn jälkeen
nem stimmel (kolmannessa persoonassa: –, –t, ne –jen) ei täsmää, ei pidä paikkansa, jk on hassusti
nem szabad (kolmannessa persoonassa: –, –ott, ne –jon) ei saa, ei ole sallittua
Nem szabad/kell csüggedni! Ei saa lannistua!
nem számít (kolmannessa persoonassa: –, –ott, ne –son) sillä ei ole väliä, ei se mitään, se ei merkitse mitään
nem szerepel (–ek, –t, ne –j) hän ei ole jssak roolissa, hänellä ei ole jtak roolia; (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jen) sitä ei ole, se ei ole mukana, se ei ole jssak/
joidenkin joukossa
nem szól egy árva szót sem hän ei puhu halaistua sanaakaan, olla sanomatta sanaakaan
nem tehet –ról/–ről (–ek, –ett, ne tehess) ei voi jhk mitään
nem tehet meg –t (–ek, –ett, ne tehess meg) hän ei voi tehdä jtak; hänellä ei ole varaa tehdä jtak
nem teketóriázik –val/–vel hän ei mieti, mitä tehdä jllak, hän ei viivyttele
nem tér vissza (–ek, –t, ne térjen vissza) hän ei palaa, hän ei tule takaisin, jättää palaamatta
nem teszi zsebre (–t) hän ei laita sitä taskuunsa; /kuv/ hän ei (purematta) niele jtak
nem ... többet ei ... enempää
Nem történt semmi. Ei se mitään.
nem túl sok ei kovin paljon (+ nomini)
nem túl sokat ei kovin paljon (+ verbi)
Nem ugrik be (nekem). En muista äkkiseltään. En hoksaa.
nem utolsó sorban ei vähäisimpänä
Nem vagyok érdekelt a dologban. /virallinen/ Asia ei koske minua.
Nem véletlen, hogy ... Ei ole sattuma, että...
nem vesz emberszámba (sem) –t pitää jkta pelkkänä ilmana, pitää jkta nollana
nem veszti el a reményt hän ei menetä toivoa
nem vitte semmire sem hän ei ole pärjännyt (työ)elämässä
nem volt baj ei ollut ongelma, ei tuottanut ongelmia
nem volt gyerekszobája –nak/–nek jk ei saanut (hyvää) kasvatusta
nemtelenül viselkedik /valikoitua tyyliä/ käyttäytyä ala-arvoisesti/halpamaisesti
nemzedék (–ek, –et, –e) sukupolvi
nemzet (–ek, –et, –e) kansa(kunta)
Nemzeti Múzeum (–, –t, –a) Kansallismuseo
nemzeti park (–ok, –ot, –ja) kansallispuisto
nemzeti ünnep (–ek, –et, –e) kansallisjuhlapäivä
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nemzetiség (–ek, –et, –e) kansallisuus; (kansallinen) vähemmistö
nemzetközi (–ek, –t, –bb) kansainvälinen
nemzetközi és civilszervezetek kansainväliset ja kansalaisjärjestöt
nemzetközileg kansainvälisesti
Ne nevetess! Älä naurata!
néni (–k, –t, –je) täti
nép (–ek, –et, –e) kansa
népbetegség (–ek, –et, –e) kansantauti, yleinen tauti
népesség (–, –et, –e) väestö
népesség-nyilvántartási rendszer väestötietojärjestelmä
népesség-nyilvántartó központ väestörekisterikeskus
népi (–ek, –t, –bb) kansa-, kansan
népies (–ek, –et, –ebb) kansanomainen, kansanNépliget (–, –et, –e) Kansanpuisto
népművészeti tárgy (–ak, –at, –a) kansantaide-esine
néprajz (–, –ot, –a) kansatiede
néprajzi (–ak, –t, –) kansatieteellinen
népszámlálás (–ok, –t, –a) väestönlasku
népszámlálási adatok szerint väestönlaskun mukaan
népszerű (–ek, –t, –bb) suosittu
népszerűség (–ek, –et, –e) suosio
népszerűsít –t (Nmonikossa + körében) (–ek, –ett, –s) mainostaa, tehdä tunnetuksi jk joidenkin keskuudessa
népszokás (–ok, –t, –a) kansanperinne
néptánc (–ok, –ot, –a) kansantanssi
népviselet (–ek, –et, –e) kansallispuku
népzene (–´k, –´t, –´je) kansanmusiikki
Ne szédíts! /tuttavallinen/ Älä yritä! En usko!
netalán ehkä
netalántán ehkäpä
netán ehkäpä
Ne törődj vele! Älä välitä! Älä huoli!
Ne törődjön/törődjenek vele! Ei kannata välittää. Hällä väliä. /teitittely, yksikössä ja monikossa/
Ne törődjetek vele! Ei kannata välittää. Hällä väliä. /sinuttelu, monikon 2 persoona: älkää/
név (nevek, nevet, neve) nimi; maine (etymologia vrt. suomen nimi, nime-)
nevel –t –ból/–ből (–ek, –t, –j) kasvattaa jtak jksta
nevelés (–, –t, –e) kasvattaminen, kasvatus
nevelő (–ek, –t, –bb) kasvattava, opettavainen; (–k, –t, –je) kasvattaja
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neveltetés (–, –t, –e) (saatu) kasvatus
neves (–ek, –et, –ebb) kuuluisa, tunnettu, nimekäs, maineikas
nevet –n/–on/–en/–ön (–ek, –ett, nevess) nauraa
nevetés (–ek, –t, –e) nauru
nevethetnékje van –nak/–nek jkta naurattaa (nevethetnékem/nevethetnéked/nevethetnékje/nevethetnénkünk/nevethetnéketek/nevethetnékjük van)
nevethetnékje támad –nak/–nek jkta alkaa naurattaa (nevethetnékem/nevethetnéked/nevethetnékje/nevethetnénkünk/nevethetnéketek/nevethetnékjük támad)
nevetséges (–ek, –et, –ebb) naurettava, huvittava
nevetve szalad el (–ok el, –t el, –j el) hän juoksee pois nauraen
nevez –t –nak/–nek (–ek, –ett, –z) nimittää jk jksik
nevezés (–ek, –t, –e) nimittäminen; –ba/–be ilmoittautuminen
nevezetes –ról/–ről (–ek, –et, –ebb) kuuluisa, maineikas, nimekäs
nevezetesség (–ek, –et, –e) kuuluisuus; nähtävyys
névnap (–ok, –ot, –ja) nimipäivä
névnapi ünnepség (–ek, –et, –e) nimipäiväjuhlat
névsor (–ok, –t, –a) nimilista
névsorolvasás (–ok, –t, –a) nimenhuuto
névszó (–k, –t, –ja) nomini
névszói állítmány (–ok, –t, –a) predikatiivi
névtan (–, –t, –a) nimistöntutkimus
néz –t (–ek, –ett, –z) katsoa (etymologia vrt. suomen nähdä, näke-)
nézet (–ek, –et, –e) katsomus
nézeteltérés (–, –t, –e) erimielisyys
néző (–k, –t, –je) katsoja, yleisö
Nézz a lábad elé! Katso jalkojen eteen!
Nézzük csak! Katsotaanpa!
Ni csak! Kas vain!
nincs hän/se ei ole (jossakin, jonakin aikana); hänellä/sillä/heillä/niillä ei ole jtak; partitiivi + ei ole (eksistentiaalilauseessa)
nincs akadálya –nak/–nek ei ole estettä/esteitä + inf.
nincs becsukva ei ole suljettu(na)
nincs bedagadva ei ole turvonnut
nincs begombolva ei ole (napilla) kiinni, napit on auki
nincs eltörve ei ole poikki, ei ole murtunut
nincsenek he/ne eivät ole (jossakin, jonakin aikana); heillä/niillä ei ole (monta omistettua); monikon pertitiivi + ei ole (eksistentiaalilauseessa)
nincs étvágya –nak/–nek hänellä ei ole ruokahalua
nincs ínyére –nak/–nek ei ole jkn mieleen
nincs jelen ei ole läsnä
nincs jól ei voi hyvin, on paha olo (nem vagyok jól, nem vagy jól, nincs jól, nem vagyunk jól, nem vagytok jól, nincsenek jól)
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Nincs kedve/kedved -ni? Tekisikö mieli tehdä jtak
Nincs kedvem (–ni // –hoz/–hez/–höz) Ei tee mieli (tehdä jtak)
nincs képe –nak/–nek –ni // –höz/–hez/–höz jk ei kehtaa tehdä jtak
nincs kificamodva ei ole nyrjähtänyt
nincs kifogása (N + ellen) –nak/–nek jklla ei ole mitään jtak vastaan
Nincs kisebb? Löytyisikö kolikoita/pienempiä seteleitä/pikkurahaa? /kaupan kassa kysyy, kun sillä ei ole vaihtorahaa/
nincs más választása hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa (nincs más választásom/választásod/választása/választásunk/választásotok/választásuk)
nincs még bezárva ei ole vielä kiinni
nincs megmosva se ei ole pesty
nincs megpucolva se ei ole puhdistettu
Nincs mese! Ei ole muita vaihtoehtoja.
Nincs mit! Ei kestä!
Nincs mit tenni. Ei ole mitään tehtävissä. Ei voi tehdä mitään.
nincs nyitva ei ole auki
nincs oka –nak/–nek –ra/–re // –ni ei ole syytä tehdä jtak
nincs sok sütnivalója –nak/–nek /euf./ hän ei ole mikään ruudinkeksijä
nincs szüksége –nak/–nek –ra/–re jk/hän ei tarvitse jtak
Nini! Kas! Kah!
Nocsak! Katos vaan!
No, ez volt csak az ebéd! Olipa (hyvä) lounas!
normálgimnázium (–ok, –ot, –a) normaalilyseo
normális (–ak, –at, –abb) tavallinen, jokapäiväinen; kunnon, asiallinen
normális ésszel maalaisjärjellä, järkevästi (ajatellen), järjellisesti
normálisan viselkedik (–ek, –ett, –j) käyttäytyä asiallisesti/järkevästi
norvég (–ok, –ot, –ja) norjalainen; norja(n kieli)
norvégul norjaksi, norjaa
nóta (–´k, –´t, –´ja) kaupunkilaislaulu (joka muistuttaa vähän kansanlaulua)
novelláskötet (–ek, –et, –e) novellikokoelma
november (–ek, –t, –e) marraskuu
nő 1. (–k, –t, –je) nainen
nő 2. (növök, nőtt, nőj) kasvaa
nőgyógyász (–ok, –t, –a) gynekologi, naistentautien erikoislääkäri
nőgyógyászat (–ok, –ot, –a) naistentautien osasto/polikliniikka
nő, mint a dudva /negat/ kasvaa nopeasti
nő, mint a gomba kasvaa nopeasti
nő, mint a bolondgomba /negat/ kasvaa nopeasti
nő, mintha csak húznák kasvaa nopeasti
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nőies (–ek, –et, –ebb) naisellinen
nőiesség (–, –et, –e) naisellisuus
nőiruha osztály (–ok, –t, –a) naisten vaateosasto
nőiség (–, –et, –e) naiseus
nős (–ek, –et, –) naimisissa oleva (mies); (miehestä) olla naimisissa
nőtlen (–ek, –t, –) naimaton (mies)
nőtte ki magát ks. kinövi magát
növekszik (–ek, növekedett, növekedj) /valikoitua tyyliä/ kasvaa
növel –t (–ek, –t, –j) kasvattaa, lisätä, nostaa
növeli az értékét (–nak/–nek) lisätä/nostaa jnk arvoa
növény (–ek, –et, –) kasvi
növényzet (–ek, –et, –e) kasvillisuus
nővér (–ek, –t, –e) isosisko; sairaanhoitaja (nainen)
nulla (–´k, –´t, –´ja) nolla
Ny
nyaggat –t –ért (–ok, –ott, nyaggass) kiusata, vänkätä
nyak (–ak, –at, –a) kaula, niska
nyakkendő (–k, –t, –je) solmio, kravatti; (partiolais-, pioneeri)huivi
nyakkendőt köt laittaa solmio/kravatti; laittaa (partiolais-, pioneeri)huivi
nyaklánc (–ok, –ot, –a) kaulakoru
nyakon vág –t (–ok, –ott, –j) antaa korvapuusti, lyödä jk korville
nyaktiló (–k, –t, –ja) giljotiini, mestauskone
nyal (–ok, –t, –j) –t nuolla; –nak/–nek mielistellä jkta (etymologia vrt. suomen nuolla, nuole-)
nyál (–, –at, –a) sylki, vesi (kielellä) (etymologia vrt. suomen nolki)
nyálaz –t (–ok, –ott, –z) kostuttaa jtak syljellä
nyálkahártya (–´k, –´t, –´ja) limakalvo
nyálkás (–ak, –at, –abb) limainen
nyálmirigy (–ek, –et, –e) sylkirauhanen
nyalóka (–´k, –´t, –´ja) tikkari
nyár 1. ks. nyárfa (etymologia vrt. suomen noro)
nyár 2. (nyarak, nyarat, nyara) kesä
nyaral (–ok, –t, –j) viettää kesää/kesälomaa, lomailla
nyaralás (–ok, –t, –a) kesälomanvietto
nyaraló (–k, –t, –ja) kesämökki, huvila; lomailija
nyaralóhely (–ek, –et, –e) kesälomapaikka
nyaranként kesäisin
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nyaranta kesäisin
nyárfa (–´k, –´t, –´ja) haapa, poppeli (etymologia vrt. suomen noro ja puu)
nyári (–ak, –t, –) kesä–, kesän
nyárias (–ak, –at, –abb) kesäinen
nyári egyetem (–ek, –et, –e) kesäyliopisto
nyári gumik kesärenkaat
nyáron kesällä
nyegle (–´k, –´t, –´bb) leuhka, ylimielinen
nyel –t (–ek, –t, –j) niellä (etymologia vrt. suomen niellä, niele-)
nyél (nyelek, nyelet, nyele) varsi, kädensija, tanko (etymologia vrt. suomen nysi, nyden, lysi, lyden)
nyel egyet nielaista
nyelés (–ek, –t, –e) nieleminen
nyelőcső (–csövek, –csövet, –csöve) ruokatorvi
nyelv (–ek, –et, –e) kieli
nyelvcsalád (–ok, –ot, –ja) kielikunta
nyelvcsere (–´k, –´t, –´je) kielenvaihto
nyelvész (–ek, –t, –e) kielentutkija
nyelvészet (–, –et, –e) kielentutkimus
nyelvgyakorlás (–, –t, –a) kielen harjoittelu
nyelvhasználat (–ok, –ot, –a) kielenkäyttö
nyelvi fürdő (–k, –t, –je) kielikylpy
nyelviskola (–´k, –´t, –´ja) kielikoulu
nyelvismeret (–, –et, –e) kielitaito
nyelvjárás (–ok, –t, –a) murre
nyelvjárásban beszél puhua murretta
nyelvkönyv (–ek, –et, –e) jkn kielen oppikirja
nyelvlecke (–´k, –´t, –´je) kielikurssi
nyelvoktatás (–, –t, –a) kielen opetus
nyelvtan (–ok, –t, –a) kielioppi
nyelvtanfolyam (–ok, –ot, –a) kielikurssi
nyelvtani hiba (–´k, –´t, –´ja) kielioppivirhe
nyelvtanulás (–, –t, –a) kielen opiskelu, kielen oppiminen
nyelvtudás (–, –t, –a) kielitaito
nyelvtudás megszerzése kielitaidon hankkiminen
nyelvtudomány (–, –t, –a) kielitiede
nyelvvizsga (–´k, –´t, –´ja) kielikoe
nyelvvizsga-bizonyítvány (–ok, –t, –a) kielitaitotodistus
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nyer (–t) (–ek, –t, –j) voittaa
nyer a lottón voittaa lotossa
nyeremény (–ek, –t, –e) voitto(summa), potti
nyereség (–ek, –et, –e) /talous/ voitto
nyereséges (–ek, –et, –ebb) voitollinen
nyerő (–k, –t, –) voittava; /puhek/ huippu
nyers (–ek, –et, –ebb) raaka
nyersanyag (–ok, –ot, –a) raaka-aine
nyertes (–ek, –t, –e) voittaja
nyertes szám (–ok, –ot, –a) voittonumero
nyes –t (–ek, –ett, –s) leikata
nyesi-vágja /puhek/ tietää/osata erittäin hyvin
nyikorgat –t (–ok, –ott, nyikorgass) narisuttaa
nyíl (nyilak, nyilat, nyila) nuoli (etymologia vrt. suomen nuoli, nuole-)
nyilatkozat (–ok, –ot, –a) lausunto, haastattelu
nyilatkozik (–t) (–ok, –ott, –z) kertoa, vastata, ilmoittaa; antaa haastattelu
nyilatkozik a sajtónak antaa haastattelu (lehdistölle)
nyílik (–ok, –t, –j) aueta, avautua; kukkia; –ból/–ből avautua jstak
nyílt (–ak, –at, –abb) avoin, suora
nyíltan suoraan, avoimesti, salaamatta mitään
nyílt lapokkal játszik (–om/–ok, –ott, játssz) pelata avoimilla korteilla
nyílt nap (–ok, –ot, –ja) avoimien ovien päivä
nyíltság (–, –ot, –a) avoimuus
nyilván ilmeisesti
nyilvános (–ak, –at, –) julkinen, yleisölle avoin
nyilvántart –t (–ok, –ott, –s nyilván) pitää kirjaa jstak
nyilvántartás (–ok, –t, –j) rekisteri, arkisto, kortisto; rekisteröinti, arkistointi, kirjaaminen
nyilvántartásba vesz –t (–ek, vett, végy/vegyél) rekisteröidä, kirjata
nyír 1. –t (–ok, –t, –j) leikata
nyír 2. (–ek, –t, –je) ks. nyírfa
nyírfa (–´k, –´t, –´ja) koivu
nyiszlett (–ek, –et, –ebb) kuikelo, ruipelo
nyit –t (–ok, –ott, nyiss) avata
nyitott (–ak, –at, –abb) avoin
nyitva (van) (olla) auki
nyitva tartás (–, –t, –a) aukioloaika, aukioloajat
nyolc (–ak, –at, –a) kahdeksan
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nyolcaddöntő (–k, –t, –je) neljännesvälierä
nyolcadik (–ak, –at, –a) kahdeksas
nyolcadika (–´k, –´t, –´ja) kahdeksas päivä
nyolcadik alkalom (alkalmak, alkalmat, alkalma) kahdeksas kerta
nyolcadikos (–ok, –t, –a) kahdeksasluokkalainen, kasi(luokkalainen)
nyolcadszor kahdeksannen kerran, kahdeksatta kertaa
nyolcadszorra kahdeksannella kerralla, kahdeksannella yrityksellä
nyolcan kahdeksan ihmistä (yhdessä), kahdeksan ihmisen ryhmässä
nyolcas (–ok, –t, –a) numero kahdeksan, kasi
nyolcfős csapat (–ok, –ot, –a) kahdeksanpäinen ryhmä/porukka, kahdeksanpäinen joukkue, kahdeksan ihmisen ryhmä/porukka, kahdeksan ihmisen joukkue,
kahdeksan ryhmä/porukka, kahdeksan joukkue
nyolcfős csoport (–ok, –ot, –ja) kahdeksanpäinen ryhmä/porukka, kahdeksan ihmisen ryhmä/porukka, kahdeksan ryhmä/porukka
nyolcszor kahdeksan kertaa
nyolcszoros (–ak, –at, –) kahdeksankertainen
nyolcvan (–ak, –at, –a) kahdeksankymmentä
nyolcvanadik (–ak, –at, –a) kahdeksaskymmenes
nyolcvanas (–ak, –at, –a) numero kahdeksankymmenen, kasikymppinen
nyom 1. –t (–ok, –ott, –j) painaa
nyom 2. (–ok, –ot, –a) jälki
nyomába ered (–nak/–nek) lähteä jkn perään
nyomára akad (–nak/–nek) päästä jkn jäljille
nyomás (–ok, –t, –a) painaminen; paine; painostus; painanta
Nyomás! Liikettä!
nyomdokain halad (–nak/–nek) (–ok, –t, –j) kulkea jkn jalanjäljissä
nyomda (–´k, –´t, –´ja) kirjapaino
nyomon követ –t (–ek, –ett, kövess) seurata, jäljittää
nyomot hagy –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön(–ok, –ott, –j) jättää jälkeä jhk
nyomoz N + után (–ok, –ott, –z) jäljittää, etsiä, tutkia jtak
nyomozó (–k, –t, –ja) etsivä, salapoliisi
nyomtalanul eltűnik (–ök, –t, –j el) kadota jäljettömiin, kadota jälkiä jättämättä
nyomtat –t (–ok, –ott, nyomtass) painattaa; tulostaa, printata
nyomtató (–k, –t, –ja) tulostin, printteri
nyomtatott (–ak, –at, –) tulostettu, printattu, painettu
nyomtatvány (–ok, –t, –a) lomake
nyomul (–ba/–be) (–ok, –t, –j) tunkeutua, työntyä jhk
nyög (–ök, –ött, –j) ähkiä
nyögés (–ek, –t, –e) ähkiminen
240

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

nyögvenyelősen vastahakoisesti
nyugalmas (–ak, –at, –abb) rauhallinen, tyyni
nyugalom (–, nyugalmat, nyugalma) rauha, tyyneys
nyugalomba vonul (–ok, –t, –j) siirtyä eläkkeelle
nyugat (–, –ot, –ja) länsi
Nyugati ks. Nyugati pályaudvar
Nyugati pályaudvar Läntinen rautatieasema (Budapestissa)
nyugdíj (–ak, –at, –a) eläke
nyugdíjas (–ok, –t, –a) eläkeläinen
nyugdíjba megy (–ek, ment, menj) jäädä eläkkeelle
Nyugi! Ota iisisti! Relaa! Älä viitsi!
Nyugodj meg! Rauhoitu!; Usko pois!
nyugodt (–ak, –at, –abb) rauhallinen, levollinen, tyyni, maltillinen
nyugodtan rauhallisesti, tyynesti, maltillisesti; rauhassa, ilman muuta
nyugszik (–om/–ok, nyugodott, nyugodj) levätä
nyugtalan (–ok, –t, –abb) levoton
nyugtalanít –t (–ok, –ott, –s) vaivata jkta, (asia) häiritä jkta
nyugtalanító (–ak, –t, –bb) häiritsevä
nyugtalanság (–ok, –ot, –a) levottomuus
nyújt –t (–ok, –ott, –s) ojentaa, suoristaa; venyttää; tarjota; suorittaa
nyújtás (–ok, –t, –a) ojentaminen, ojennus; venyttäminen, venytys; tarjoaminen; suorittaminen
nyújtott (–ak, –at, –abb) ojennettu, suoritettu; venytetty; tarjottu; suoritettu
nyújtott lábbal jalat suorana
nyújtózás (–ok, –ott, –s) venyttely
nyújtózik (–om/–ok, –ott, –z) venytellä
nyújtózkodás (–ok, –t, –a) venyttely
nyújtózkodik (–ok, –ott, –j) venytellä
nyúl 1. (nyulak, nyulat, nyula) jänis
nyúl 2. (–ok, –t, –j) ojentaa kättä
nyúlik (–ok, –t, –j) venyä
nyúlós (–ak, –at, –abb) venyvä
nyuszi (–k, –t, –ja) pupu, jänöjussi
nyű 1. (nyűvök, nyűtt, nyűj) kuluttaa (vaate) (etymologia vrt. suomen nykiä, nyki-, nykki-)
O, Ó
Ó! Voi!
oázis (–ok, –t, –a) keidas
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Óbuda (–, –t, –´ja) Vanha-Buda (nykyään Budapestin kaupunginosa)
ócska (–´k, –´t, –´bb) huono, kulunut, vanha, kehno
ócskaság (–ok, –ott, –s) rihkama, romu
oda 1. sinne, siihen
oda- 2. /prefiksi/
odaad –t –nak/–nek (–ok, –ott, –j oda) antaa, ojentaa jklle
odaát toisella puolella
odabenn/odabent sisällä /itse puhuja ei ole sisällä/
odaér –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz (–ek, –t, érj oda) päästä perille; päästä jhk ajoissa
odafigyel –ra/–re (–ek, –t, figyelj oda) kiinnittää huomiota jhk
odaítél –t –nak/–nek (–ek, –t, ítélj oda) myöntää jk jklle
odajön –hoz/–hez/–höz (–jövök, –jött, gyere/jöjj oda) tulla jkn luokse
odakap –hoz/–hez/–höz (–ok, –ott, kapj oda) koskettaa jtak nopeasti, hipaista jtak
odalép –hoz/–hez/–höz (–ek, –ett, lépj oda) astua jkn luo
odalett /mennenn ajan muoto/ olla hukassa, olla kadoksissa, olla tuhoutunut/tuhon oma; olla epätoivoinen; joutua pois tolaltaan; innostua liikaa, olla yli-innostunut
(ks. odavan)
odamegy –hoz/–hez/–höz (–ek, odament, menj oda) mennä jnk luokse; mennä sinne
odasétál –hoz/–hez/–höz (–ok, –t, sétálj oda) kävellä jnk luo, jkn luo
odatesz –t (–ek, –tett, tégy/tegyél oda) laittaa sinne
odavan (–vagyok, –volt, ne légy oda) olla hukassa, olla kadoksissa, olla tuhoutunut/tuhon oma; olla epätoivoinen; olla pois tolaltaan; innostua liikaa, olla yli-innostunut
oda-vissza meno–paluu
odú (–k/odvak, –t, –ja/odva) kolo, onkalo; /kuv/ luukku, kurjan pieni asunto (etymologia vrt. suomen onsi, ontelo)
odvas (–ak, –at, –abb) ontto, laho (ks. odú)
ok –ra/–re (–ok –ot –a) syy, aihe
OKJ = országos képzési jegyzék (–ek –et –e) Unkarin kansallinen koulutusrekisteri, Unkarin tutkintojen viitekehys
OKJ-s képzést szerez (szerzek, szerzett, szerezz) suorittaa virallisessa kansallisessa tutkintojärjestelmässä oleva tutkinto
ok nélkül ilman syytä, syyttä
okos (–ak, –at, –abb) järkevä, älykäs, fiksu, viisas
okosan järkevästi, älykkäästi, fiksusti, viisaasti
okostelefon (–ok, –t, –ja) älypuhelin
okoz –t (–ok, –ott, –zz) aiheuttaa jtak, tuottaa jtak, luoda jtak; /negat/ haitata
oktalanul ilman syytä, syyttä
oktat –t (–ok, –ott, oktass) opettaa, kouluttaa
oktatás (–, –t, –a) opetus, koulutus, opettaminen, kouluttaminen
oktatási államtitkár opetusministeriön valtiosihteeri
oktatási rendszer koululaitos
oktató (–ak, –t, –) opettava, opettavainen; (–k, –t, –ja) opettaja, kouluttaja, lehtori
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október (–ek, –t, –e) lokakuu
okvetlen(ül) välttämättä
olaj (–ok, –at, –a) öljy
olajfa (–´k, –´t, –´ja) oliivipuu
Olajfák hegye /Raamattu/ Öljymäki
olajbogyó (–k, –t, –ja) oliivi
olajos (–ak, –at, –abb) öljyinen, öljyolasz (–ok, –t, –a) italialainen, italia(n kieli)
Olaszország (–, –ot, –a) Italia
olaszul italiaksi, italiaa
olcsó (–k, –t, –bb) halpa, edullinen, huokea
olcsón halvalla, edullisesti
olcsóbban halvemmalla. edullisemmin
old –t (–ok, –ott, –j) löysätä, avata; liuottaa; ratkaista (etymologia vrt. suomen avaa-)
oldal (–ak, –at, –a) puoli, sivu, syrjä
oldalog (oldalgok, oldalgott, –j) hiipiä, luikkia
oldat (–ok, –ot, –a) liuos
olimpia (–´k, –´t, –´ja) olympialaiset
olló (–k, –t, –ja) sakset
ólom (ólmok, ólmot, ólma) lyijy
ólommentes (–ek, –et, –) lyijytön
olt 1. –t (–ok, –ott, –s) rokottaa; oksastaa, varttaa
olt 2. –t (–ok, –ott, –s) sammuttaa
oltás 1. (N + ellen) (–ok, –t, –a) rokotus, rokottaminen; oksastaminen, varttaminen
oltás 2. (–ok, –t, –a) sammuttaminen, sammutus
oltalmaz –t (–ok, –ott, –z) /valikoitua tyyliä/ suojella
oltalmazóan suojelevasti
oltóanyag (–ok, –ot, –a) rokote
olvad (–ok, –t, –j) sulaa (etymologia vrt. suomen sula-)
olvadás (–ok, –t, –a) sulaminen
olvadék (–ok, –ot, –a) sula
olvad eggyé ks. eggyéolvad sulautua yhteen
olvas –t (–ok, –ott, –s) lukea; laskea (etymologia vrt. suomen luke-, luku; vanhassa unkarissa sana oli lovas)
olvasás (–, –t, –a) lukeminen
olvasási gyakorlat (–ok, –ot, –a) lukuharjoitus
olvasható (–k, –t, –bb) luettava, olla luettavissa
olvasmány (–ok, –t, –a) lukukappale
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olvasnivaló (–k, –t, –ja) luettava, lukemista
olvasó (–k, –t, –ja) lukija; /puhek/ rukousnauha
olvasói vélemény lukijan mielipide, mielipidekirjoitus
olvasójegy (–ek, –et, –e) kirjastokortti
olvasókönyv (–ek, –et, –e) lukukirja, lukemisto, abc-kirja
olvasóterem (–termek, –termet, –terme) lukusali
olvasott (–ak, –at, –abb) luettu; lukenut
olvaszt –t (–ok, –ott, olvassz) sulattaa (etymologia vrt. suomen sula-)
olyan érzése van –nak/–nek (kolmannessa persoonassa: –, volt, legyen) jklta tuntuu siltä
olyan (–ok, olyat, –ja) sellainen, semmoinen
olyankor silloin
olyannyira siinä määrin
omlás (–ok, –t, –a) murentuminen, rapautuminen, vaipuminen, laskeutuminen, murtuminen, romahtaminen, romahdus
omlik (–ok, –ott, omolj) murentua, rapautua, vaipua, laskeutua, murtua, romahtaa
ón (–, –t, –ja) tina
onnan sieltä, tuolta
opera (–´k, –´t, –´ja) ooppera
operaénekes (–ek, –t, –e) oopperalaulaja
operáció (–k, –t, –ja) operaatio; leikkaus
operál –t (–ok, –t, –j) leikata jkta
operett (–ek, –et, –je) operetti
optikus (–ok, –t, –a) optikko
óra (–´k, –´t, ´ja) kello; tunti
órai (–ak, –t, –) tunti–, tunnin
óránként tunneittain, kerran tunnissa
óránkénti tunneittainen
órás (–ak, –at, –) kelloajan; tuntinen, tunnin; (–ok, –t, –a) kelloseppä
órát tart (–ok, –ott, –s) pitää tunti
óriás (–ak, –at, –abb) jättikokoinen, jätti-, valtava, mahtava, mahtipontinen, huippu-; (–ok, –t, –a) jätti, jättiläinen
óriási (–ak, –t, –) jättikokoinen, jätti-, valtava(n iso/suuri), mahtava, mahtipontinen, huippu-; suunnaton
Óriási! Mahtavaa!
orosz (–ok, –t, –a) venäläinen; venäjän kieli
oroszlán (–ok, –t, –ja) leijona
Oroszország (–, –ot, –a) Venäjä
oroszul venäjäksi, venäjää
orr (–ok, –ot, –a) nenä, nokka
orrba vág –t (–ok, –ott, –j) löydä jkta, motata jk
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orrba-szájba yllin kyllin
orrcsepp (–ek, –et, –je) nenätipat
ország (–ok, –ot, –a) maa, valtio, valtakunta
országgyűlés (–ek, –t, –e) valtionpäivät, eduskunta, parlamentti, parlamentin istunto
országhatár (–ok, –t, –a) valtion raja, valtakunnan raja
Országház (–, –at, –a) (Unkarin) Eduskunta, Eduskunnan rakennus
országismeret (–ek, –et, –e) maantieto
országjárás (–ok, –t, –a) kiertue, matka, retki/kiertoajelu (jossakin maassa)
Országos Takarékpénztár (= OTP) Valtakunnallinen Säästökassa
országút (–utak, –utat, –útja) valtatie
ország-világ kaikki kynnelle kykenevät
ország-világ szemeláttára kaikkien nähden/kaikkien silmien edessä
orvos (–ok, –t, –a) lääkäri
orvosi (–ak, –t, –) lääketieteellinen, lääketieteenorvosi beavatkozás (–ok, –t, –a) lääkärin toimenpide
orvosi beavatkozásra kerül sor suoritetaan lääkärin toimenpide, suoritetaan lääketieteellinen toimenpide, suoritetaan hoitotoimenpide
orvosi egyetem (–ek, –et, –e) lääketieteellinen yliopisto
orvosi ellátás (–, –t, –a) lääkärinhoito
orvosi ellenőrzés mellett lääkärin valvonnassa, lääkärin valvonnan alaisena
orvosi rendelés (–ek, –t, –e) lääkäri vastaanottoaika
orvosi rendelő (–k, –t, –je) lääkärin vastaanottohuone
orvosi ügyelet päivystys (polikliniikka)
orvosol –t (–ok, –t, –j) korjata jtak, parantaa jtak
orvosolja a hibákat /valikoitua tyyliä/ korjata virheet
orvosság (–ok, –ot, –a) lääke
orvos tanácsára lääkärin määräyksestä, lääkärin ohjeen mukaan
orvostanhallgató (–k, –t, –ja) lääketieteen opiskelija
orvostudományi egyetem (–ek, –et, –e) lääketieteellinen yliopisto
oson (–ok, –t, –j) sujahtaa, livahtaa
ostoba (–´k, –´t, –´bb) /valikoitua tyyliä/ tyhmä
ostobaság (–ok, –ot, –a) /valikoitua tyyliä/ tyhmyys
ostor (–ok, –t, –a) ruoska
ostoroz –t (–ok, –ott, –z) ruoskia
oszt meg ks. megoszt jakaa
oszt –t (–ok, –ott, ossz) jakaa
osztály (–ok, –t, –a) luokka; osasto
osztályelső (–k, –t, –je) luokan priimus
245

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

osztályfőnök (–ök, –öt, –e) luokanvalvoja
osztályos orvos osastonlääkäri
osztályoz –t (–ok, –ott, –z) luokitella, lajitella; antaa arvosana
osztálytalálkozó (–k, –t, –ja) luokkakokous
osztálytárs (–, –t, –e) luokkakaveri
osztályterem (–termek, –termet, –terme) luokkahuone
osztályvezető (–k, –t, –je) osastonjohtaja
osztályvezető főorvos osaston ylilääkäri
osztályzat (–ok, –ot, –a) arvosana, (koulu)numero
osztás (–ok, –t, –a) jakaminen, jako; jakelu; jakolaskenta
osztatlan (–ok, –t, –) jakamaton
osztatlan sikert arat (–ok, –ott, arass) saavuttaa jakamatonta suosiota
osztozás –val/–vel (–ok, –t, –a) jakaminen, jako
osztozik –ban/–ben (–val/–vel) (–om/–ok, –ott, –z) jakaa jtak jkn kanssa; ottaa osaa
osztozik a gyászában (–nak/–nek) ottaa osaa jkn suruun
osztrák (–ok, –ot, –ja) itävaltalainen
óta /postpositio/ asti, alkaen
OTP (= Országos Takarékpénztár) Valtiollinen Säästökassa (unkarilaisen pankin nimi)
OTP–s OTP:n; OTPn työntekijä
ott 1. siellä, tuolla
ott- 2. /prefiksi/
ott talál –t (–ok, –t, –j) löytää sieltä
ott tartózkodás (–, –t, –a) oleskelu jssak
ottani siellä oleva, sikäläinen
otthagy –t (–ok, –ott, –j ott) jättää, jättää sikseen, keskeyttää, lopettaa
otthon 1. (–ok, –t, –a) koti
otthon 2. kotona
otthon felejt –t (–ek, –ett, –s) unohtaa kotiin
otthoni (–ak, –t, –) kotona oleva, kotiotthonos (–ak, –at, –bb) kodikas, kodinomainen
otthonról kotoa
otthon végezhető tornagyakorlatok kotona tehtävät jumppaharjoitukset
ovális (–ak, –at, –bb) ovaali
óvatlan (–ok, –t, –abb) varomaton
óvatlan pillanatban yhtäkkiä, odottamattomana hetkenä
óvatos (–ak, –at, –abb) varovainen
óvatosság (–, –ot, –a) varovaisuus
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óvoda (–´k, –´t, –´ja) lastentarha, päiväkoti
óvodába jár olla päiväkodissa/lastentarhassa
óvodás (–ok, –t, –a) päiväkotilainen, leikki-ikäinen
óvónő (–k, –t, –je) lastentarhanopettaja
oxigén (–, –t, –je) happi
oxigénpalack (–ok, –ot, –ja) happisäiliö
Ö, Ő
ő (–k, –t, –) hän (etymologia vrt. suomen hän)
öblös (–ek, –et, –ebb) leveä, laakea
öböl (öblök, öblöt, öble) lahdelma, poukama
öcs (–(ök), –(öt), öccse) pikkuveli, nuorempi veli (öcsém pikkuveljeni, öcséd pikkuveljesi, öccse hänen pikkuveljensä, öcsénk pikkuveljemme, öcsétek pikkuveljenne,
öccsük heidän pikkuveljensä)
Öcsém! /puhuttelu, jolla vanhempi mies on puhutellut nuorempaa miestä/
ők (–, –et, –) he
őkelme (–´k, –´t, –) /vanha; saduissa/ hän; mokoma
öklömnyi nyrkinkokoinen
ökológiai lábnyom (–ok, –ot, –a) ekologinen jalanjälki
ököl (öklök, öklöt, ökle) nyrkki
ökölbe szorított kézzel käsi/kädet nyrkissä
ökölbe szorul a keze (–nak/–nek) jkn käsi puristuu nyrkkiin/jkn kädet puristuvat nyrkkiin
ökölnagyságú (–ak, –t, –) nyrkinkokoinen
ökölnyi nyrkinkokonen
ökölszabály (–ok, –t, –a) nyrkkisääntö
ökölvívás (–, –t, –a) nyrkkeily
öl 1. (–ek, –et, –e) syli (etymologia vrt. suomen syli, syle-)
öl 2. (–ök, –t, –j) surmata, tappaa
ölel –t (–ek, –t, –j) syleillä, halata
öltöny (–ök, –t, –e) puku (miesten)
öltözék (–ek, –et, –e) asu, puku, vaateet
öltözet ks. öltözék
öltözik (–ba/–be) (–ök, –ött, –z) pukeutua
öltözködés (–, –t, –e) pukeutuminen
öltözködik (–ök, –ött, –j) pukeutua, pukea päälle
öltöző (–k, –t, –) pukeutuva, pukeutuja; (–k, –t, –je) pukuhuone
öltöztet –t (–ek, –ett, öltöztess) pukea jk
öltöztető (–k, –t, –je) pukija
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ön itse, oma (etymologia vrt. suomen hän)
Ön (–ök, –t, –) Te /teitittely yksikössä; verbitaivutus yksikön kolmas persoona/
önálló (–ak, –t, –bb) itsenäinen
önállóan itsenäisesti
önarckép (–ek, –et, –e) (taiteilijan) omakuva
önbizalom (–, önbizalmat, önbizalma) itseluottamus
Öné Teidän (yksi omistettu)
Önéi Teidän (monta omistettua)
önéletrajz (–ok, –ot, –a) omaelämäkerta, CV
önerőből omasta takaa, itse kustantamalla, hartiavoimalla
önérzet (–, –et, –e) itsetunto, omanarvontunto, itsetietoisuus
önérzetesen itsetietoisesti, täynnä omanarvontuntoa
öngyújtó (–k, –t, –ja) sytytin
önismeret (–, –et, –e) itsensä tunteminen
önként vapaaehtoisesti
önként és dalolva /humoristinen/ vapaaehtoisesti
önkéntes (–ek, –t, –e) vapaaehtoinen
önkép (–ek, –et, –e) omakuva, kuva itsestä
önkormányzat (–ok, –ot, –a) itsehallinto; kunnan hallinto
önkormányzati és állami hivatalok kuntien ja valtion virastot
önkormányazati iroda (–´k, –´t, –´ja) kunnan virasto
önkormányzati választások kunnallisvaalit
önköltséges képzés (–ek, –t, –e) maksullinen koulutus
önmaga (–, –´t, –) itse, oma itsensä
önmagában itsessään
önműködő (–ek, –t, –) automaattinen, automaatti-, automaatio-, itsestääntoimiva
Önök Te /teitittely monikossa/
Önöké Teidän (monta omistajaa, yksi omistettu)
Önökéi Teidän (monta omistajaa, monta omistettua)
öntöz –t (–ök, –ött, –z) kastella; kaataa jtak pitkään
önző (–ek, –t, –bb) itsekäs
őr (–ök, –t, –e) vartija, vahti
ördög (–ök, –öt, –e) piru
ördögi kör (–ök, –t, –e) noidankehä
ördög vigye piru vieköön
ördögöd van olet osunut oikeaan
öreg (–ek, –et, –ebb) vanha, iäkäs; (–ek, –et, –je) vanhus, ikäihminen, seniori
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öregedik (–ek, –ett, –j) vanheta, ikääntyä
öregszik (–ek, öregedett, öregedj) ks. öregedik
öregség (–, –et, –e) vanhuus
őriz –t (őrzök/–ek, őrzött/–ett, –z) vahtia, vartioida, suojella
őrizget –t (–ek, –ett, őrizgess) säilyttää, pitää
őrködik –n/–on/–en/–ön (–ök, –ött, –j) vahtia jtak
örök (–, –öt, –) ikuinen
örökbe ad –t (–ok, –ott, –j) antaa adoptoitavaksi
örökbe fogad –t (–ok, –ott, –j) adoptoida
örökbefogadás (–ok, –t, –a) adoptointi, adoptio
örökbefogadó (–k, –t, –ja) adoptoija, adoptiovanhemmat
örökbefogadott gyerek (–ek, –et, –e) ottolapsi, adoptoitu lapsi
örök élet (–, –et, –e) ikuinen elämä, ikuisuus
örök igazság (–ok, –ot, –a) ikuinen totuus
örökké aina, jatkuvasti, lakkaamatta
örökkön örökké iankaikkisesta iankaikkiseen
öröklakás (–ok, –t, –a) omistusasunto, asunto-osake
örököl –t (–tól/–től) (–ök/öröklök, –t, –j) periä
örökös (–ök, –t, –e) perijä
örökösen ikuisesti, jatkuvasti
örökre ikuisesti, ikuisiksi ajoiksi
örökség (–ek, –et, –e) perintö
örökzöld (–ek, –et, –) ikivihreä
öröm (–ök, –öt/–et, –e) ilo
öröm az ürömben onni onnettomuudessa
örömöt/örömet szerez –nak/–nek (szerzek, szerzett, szerezz) ilahduttaa jkta
örömmel ilomielin
örömtelen (–ek, –t, –ebb) iloton
örül (–nak/–nek) (–ök, –t, –j) iloita, olla iloinen jstk
őrültséget csinál (–ok, –t, –j) tehdä harkitsemattomia/hulluja asioita
ős (–ök, –t, –e) esi-isä (etymologia vrt. suomen isä; unkarissa sana oli 1190 luvulla ise)
őshaza (–´k, –´t, –´ja) alkukoti
ősi (–ek, –t, –bb) ikivanha, esihistoriallinen, alkukantainen
ősi ösztön (–ök, –t, –e) alkukantainen vaisto
ősközösség (–ek, –et, –e) muinainen yhteisö
őssejt (–ek, –et, –je) kantasolu
őstehetség (–ek, –et, –e) luonnonlahjakkuus
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ösvény (–ek, –t, –e) polku
ősz 1. (–ek, –et, –ebb) harmaa (hiuksista)
ősz 2. (–ök, –t, –e) syksy (etymologia vrt. suomen syksy, syys)
ősz hajú harmaahiuksinen
őszi (–ek, –t, –bb) syksyinen, syksy-, syksyn
őszies (–ek, –et, –ebb) syksyinen
őszibarack (–ok, –ot, –ja) persikka
őszinte (–´k, –´t, –´bb) vilpitön, suora
őszintén vilpittömästi, suoraan
őszintén szólva suoraan sanottuna
Őszinte tisztelettel: (kijeen allekirjoituksessa) Kunnioittaen, Terveisin
őszre fordul (az idő) syksy alkaa
össze 1. yhteen
össze- 2. /prefiksi/
összead –t (–ok, –ott, –j össze) laskea yhteen, ynnätä; /puhek/ vihkiä
összeadás (–ok, –t, –) yhteenlasku, plussalasku
összeállít –t (–ból/–ből) (–ok, –ott, állíts össze) koota, kasata, pinota, panna kokoon; räätälöidä
összebeszél (–ek, –t, –j össze) –t puhua sekavia; –val/–vel /puhek/ sopia jkn kanssa jstak, tehdä suunnitelmia jkn kanssa
összébbhúzódik (–ok, –ott, –j összébb) tiivistää
összecsapja a kezét lyödä kädet/kämmenet yhteen (ihmeissään)
összeesik (–ek, –ett, ess össze) kutistua, lösähtää; pyörtyä
összefog (–ok, –ott, –j össze) –t pitää kiinni/kasassa; –val/–vel tehdä yhteistyötä jkn kanssa, liittoutua jkn kanssa, tukea jkta, antaa tukensa jklle
összefogás (–, –t, –a) kiinni-/yhteenpitäminen; yhteistyö, tuki, liittoutuminen
összefogja a haját kiinnittää/laittaa hiukset niskaan (nutturalle, poninhännälle)
összefut –val/–vel (–ok, –ott, –fuss össze) kohdata jku, törmätä jkh
összefügg –val/–vel (kolmannessa persoonassa: –, –ött, –jön össze) liittyä jhk
összeg (–ek, –et, –e) summa
összegez –t (–ek, –et, –e) summata; tehdä yhteenveto
összegubancolódik (yksikön kolmannessa persoonassa ja monikossa:–, –ott, –jon) sotkeutua
összegyűjt –t (–ök, –ött, –s össze) kerätä, koota, kasata; (bogyót) poimia
összegyűlik (vain kolmannessa persoonassa: –, –t, –j össze) kokoontua, kertyä, kerääntyä
összehangol –t –val/–vel (–ok, –t, –j össze) sovitella
összehasonlít –t –val/–vel (–ok, –ott, –s össze) vertailla
összeházasodik –val/–vel (–ok, –ott, –j össze) mennä naimisiin, solmia avioliitto jkn kanssa
összehúzódik (–ok, –ott, –j össze) umpeutua; käpertyä
összeilleszt –t –val/–vel (–ek, –ett, illessz össze) sovitella
összeír –t (––ok, –t, –j össze) kirjoittaa/laatia lista jstak; tehdä väestönlasku
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összeírás (–om/–ok, –ott, –j össze) listan kirjoittaminen/laatiminen; /vanha/ väestönlasku
összejön (–jövök, –jött, jöjjön össze) /puhek/ (vain kolmannessa persoonassa) onnistua; –val/–vel kokoontua; /puhek/ alkaa seurustella
összejövetel (–ek, –t, –e) tapaaminen
ősszel syksyllä
összeomlás (–ok, –t, –a) romahtaminen, romahdus, järkkyminen, järkytys
összeomlik (–ok, –ott, omolj össze) romahtaa, järkkyä
összerak –t (–ok, –ott, –j össze) koota, kasata, pinota
összes (–, –et, –) kaikki, jokainen
összesen yhteensä
összesít –t (–ek, –ett, –s) summata
összesűrít –t (–ek, –ett, –s) tiivistää jtak
összességében kaiken kaikkiaan
összeszámol –t (–ok, –t, –j össze) laskea, laskea yhteen
összeszed –t (–ek, –ett, –j össze) poimia kasaan/yhteen paikkaan; koota; /puhek/ saada (tartuntaa)
összeszedi magát koota itsensä, ryhdistäytyä
összeszedi minden bátorságát kerätä rohkeutta
összeszorít –t (–ok, –ott, –s össze) puristaa yhteen
összeszorított foggal hampaat irvessä
összetakarít –t (–ok, –ott, –s össze) siivota
összetartozik –val/–vel (–om/–ok, –ott, –z össze) kuulua yhteen
összetartozás (–, –t, –a) yhteenkuuluvuus
összetesz –t (–ek, tett, tégy össze) laittaa/liittää yhteen
összetétel (–ek, –t, –e) yhdistäminen, laittaminen/liittäminen yhteen; koostumus; yhdyssana
összetett szavak yhdyssanat
összetéveszt –t –val/–vel (–ek, –ett, tévessz össze) sekoittaa /sekoittaa jk erehdyksessä jhk, luulla jk toiseksi
összetevő (–k, –t, –) yhteenlaittava, yhdistävä; (–k, –t, –je) ainesosa, osa, komponentti
összeüt –t (–ök, –ött, üss össze) lyödä yhteen; laittaa nopeasti
összeütközés (–k, –t, –je) yhteentörmäys, törmäys; konflikti
összeütközésbe kerül –val/–vel (–ök, –t, –j) joutua konfliktiin jkn kanssa
összeütközik –val/–vel (–ök, –ött, –z össze) törmätä jhk
összevásárol mindenfélét ostaa kaikenlaista tavaraa
összeveszik –val/–vel (–ek, –ett, –ssz össze) riitaantua jkn kanssa; riidellä jkn kanssa
össze-vissza sikin sokin, sekaisin
össze-visszabeszél (–ek, –t, –j össze-vissza) puhua sekavia, puhua puuta, heinää
összkomfortos (–ak, –at, –abb) kaikin mukavuuksin varustettu
ösztön (–ök, –t, –e) vaisto; vietti
ösztöndíj (–ak, –at, –a) apuraha, stipendi, opintotuki
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ösztöndíjas (–ok, –t, –a) stipendiaatti
ösztöndíj-kérelem (–kérelmek, –kérelmet, –kérelme) apurahahakemus, stipendihakemus, apuraha-anomus, stipendi-anomus
ösztöndíj-pályázat (–ok, –ot, –a) apurahahakemus, stipendihakemus, apuraha-anomus, stipendi-anomus
ösztöndíjra pályázik (–k, –ott, –z) hakea stipendi, anoa apuraha
ösztönös (–ek, –et, –ebb) vaistomainen
ösztönösen vaistomaisesti
ösztönöz –t (–ra/–re –val/–vel) (ösztönzök, ösztönzött, –z) kannustaa jkta jllak jhk
ösztönzés (–ra/–re) (–, –t, –e) kannustaminen, kannustus; kannustin
ösztönző (–ek, –t, –bb) kannustava
őszül (–ök, –t, –j) harmaantua
őszülés (–, –t, –e) harmaantuminen
őt hänet, häntä
öt (–ök, –öt, –je) viisi (etymologia vrt. suomen viisi, viite-)
öten viisi ihmistä (yhdessä), me viisi yhdessä/viisistämme, te viisi yhdessä/viisistänne, he viisi yhdessä/viisistään
öten vannak heitä on viisi (öten vagyunk meitä on viisi, öten vagytok teitä on viisi, öten vannak)
ötéves (–ek, –et, –) viisivuotias
ötéves terv (–ek, –et, –e) viisivuotissuunnitelma (kommunismin ajan suunnitelmataloudessa)
ötfős csapat (–ok, –ot, –a) viisipäinen ryhmä/porukka, viisipäinen joukkue, viiden ihmisen ryhmä/porukka, viiden ihmisen joukkue, viiden ryhmä/porukka,
viiden joukkue, viisikko
ötfős csoport (–ok, –ot, –ja) viisipäinen ryhmä/porukka, viiden ihmisen ryhmä/porukka, viiden ryhmä/porukka, viisikko
ötlet (–ek, –et, –e) idea, ajatus
ötletbörze (–´k, –´t, –´je) ideakilpailu
ötletes (–ek, –et, –ebb) kekseliäs, taitava, fiksu
ötletesen kekseliäästi, taitavasti, fiksusti
ötöd (–, –öt, –e) yksi viidesosa
ötödik (–ek, –et, –e) viides
ötödik alkalom viides kerta
ötödik alkalommal viidennellä kerralla, viidennellä yrityksellä
ötödike (–´k, –´t, –´je) viides päivä
ötödikes (–ek, –t, –e) viidesluokkalainen, vitosluokkalainen, vitonen
ötödször viidennen kerran, viidettä kertaa
ötödszörre viidennellä yrityksellä
ötöl-hatol (–ök, –t, –j)-(–ok, –t, –j) /molemmat verbit taipuvat/ kierrellä ja kaarrella
ötös (–ök, –t, –e) numero viisi, viitonen, viitos–
ötösből négyesbe teszi/kapcsolja (az autót/a sebességváltót) vaihtaa (vaihde) viitoselta neloselle
ötször viisi kertaa
ötszörös (–ek, –et, –) viisikertainen
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ötven (–ek, –t, –je) viisikymmentä
ötvenedik (–ek, –et, –e) viideskymmenes
ötvenes (–ek, –t, –e) numero viisikymmentä, viisikymppinen, viidenkympin kolikko/seteli, viidenkymmenen forintin kolikko, viidenkymmenen euron seteli
ötvenéves (–ek, –et, –) viisikymmentä vuotias, viisikymppinen
övé hänen (yksi omistettu)
övéi hänen (monta omistettua)
övéik (monta omistajaa, monta omistettua)
övék heidän (monta omistajaa, yksi omistettu)
őz (–ek, –et, –e) metsäkauris
özvegy (–ek, –et, –e) leski
P
pad (–ok, –ot, –ja) penkki, pulpetti
padlás (–ok, –t, –a) ullakko, vintti
padlizsán (–ok, –t, –ja) munakoiso
pakol –t (–ok, –t, –j) pakata, järjestellä
pakolás (–ok, –t, –a) pakkaaminen, järjestely; haude, naamio
palacsinta (–´k, –´t, –´ja) lettu, pannukakku, kreppi
palástol –t (–ok, –t, –j) peittää, salata
pálinka (–´k, –´t, –´ja) (unkarilainen) hedelmäviina
palota (–´k, –´t, –´ja) palatsi
pálya (–´k, –´t, –´ja) kenttä, rata, ura
pályán körbefut juosta ympäri kenttää
pályát befut tehdä ura
pályát választ valita ammatti; tehdä uravalinta
pályaudvar (–ok, –t, –a) rautatieasema
pályaválasztás (–ok, –t, –a) ammatinvalinta, uravalinta
pályázat (–ok, –ot, –a) haku, hakemus, anomus
pályázati információk tietoja hausta/hakumenettelystä
pályázik –ra/–re (–ok, –ott, –z) hakea (stipendia), anoa jtak, pyrkiä jhk, tavoitella jtak, havitella jtak, ottaa osaa kilpailuun
pamut (–ok, –ot, –) puuvilla-; (–ok, –ot, –ja) puuvilla
panasz (–ok, –t, –j) valitus, kantelu, vaiva, kanne
panaszt emel N + ellen (–ek, –t, –j) tehdä valitus, tehdä kantelu jksta
panaszt tesz –nál/–nél (–ek, tett, tégy/tegyél) tehdä valitus, tehdä kantelu jhk
panaszkodás (–ok, –t, –a) valittaminen, valitus
panaszkodik –nak/–nek –ról/–ről // N + kapcsolatban (–ok, –ott, –j) valittaa jklle jstak
pánikba esik (–em/–ek, –ett, –s) joutua paniikkiin
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pánt (–ok, –ot, –ja) vanne, tukirauta; hiuspanta
panzió (–k, –t, –ja) pensionaatti
pap (–ok, –ot, –ja) pappi, pastori
papa (–´k, –´t, –´ja) isä; isoisä
papír (–ok, –t, –ja) paperi
papírbolt (–ok, –ot, –ja) paperikauppa, kirjakauppa
papírosztály (–ok, –t, –a) paperiosasto
paprika (–´k, –´t, –´ja) paprika
paprikás csirke (–´k, –´t, –´je) kana(npoika) paprikalla maustetussa kermakastikkeessa
paprikás (–ak, –at, –abb) paprikalla maustettu, paprika–; (–ok, –t, –a) kananlihaa paprikalla maustetussa kermaliemessä
paprikás kedvében van (kolmannessa persoonassa: vagyok, volt, legyen) olla vihainen, olla suuttunut
paprikás krumpli (–k, –t, –ja) paprikaliemessä keitettyjä perunoita
papucs (–ok, –ot, –a) tossu, tohveli
pár 1. (–ok, –t, –ja) pari, pariskunta
pár 2. muutama
paradicsom (–ok, –ot, –ja) tomaatti-, tomaatti
paradicsomleves (–ek, –t, –e) tomaattikeitto
paradicsomszósz (–ok, –t, –a) tomaattikastike
parancs (–ok, –ot, –a) käsky, komento
Parancsára! Käskystä!
parancsol –t –nak/–nek (–ok, –t, –j) käskeä, komentaa; haluta
Parancsolj! Ole hyvä!
Parancsoljanak! Olkaa hyvä(t)! /teitittely monikossa/
Parancsoljatok! Olkaa hyvä(t)! /sinuttelu monikossa/
Parancsoljon! Olkaa hyvä! /teitittely yksikössä/
parancsot ad –nak/–nek –ra/–re antaa käsky jklle tekemään jtak
párbeszéd (–ek, –et, –e) keskustelu, dialogi
párbeszédet folytat –val/–vel (–ok, –ott, folytass) käydä keskustelu jkn kanssa
parfüm (–ök, –öt, –je) hajuvesi
párhuzamos (–ak, –at, –) samansuuntainen; (–ok, –t, –a) /geom, monikossa/ yhdensuuntaiset (suorat)
párhuzamos egyenesek yhdensuuntaiset suorat
park (–ok, –ot, –ja) puisto
parkol (–ok, –t, –j) pysäköidä, parkeerata
parkolás (–ek, –t, –j) pysäköinti, parkeeraus
parkolási díj (–ak, –at, –a) pysäköintimaksu
parkolási engedély (–ek, –t, –e) pysäköintilupa
parkoló (–k, –t, –) pysäköivä; (–k, –t, –ja) pysäköintipaikka, parkkipaikka
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parkolócédula (–´k, –´t, –´ja) pysäköintilappu
parkolóház (–ak, –at, –a) pysäköintitalo
parkolóóra (–´k, –´t, –ja) pysäköintimittari
parkosít –t (–ok, –ott, –s) rakentaa puisto, istuttaa puita/pensaita
parlament (–ek, –et, –je) eduskunta, eduskuntatalo, parlamentti
parlament elnöke eduskunnan puhemies
parlamenti képviselő (–k, –t, –je) kansanedustaja
parlamenti ülés (–ek, –t, –e) eduskunnan istunto
párol –t (–ok, –t, –j) höyrystää
párolt (–ak, –at, –abb) hyörystetty
pár szál virág muutama kappale kukkia
part (–ok, –ot, –ja) ranta, rannikko
parttalan (–ok, –t, –abb) rajaton
pásztor (–ok, –t, –a) paimen
patak (–ok, –ot, –ja) puro
patáliát csap (–ok, –ott, –j) järjestää kohtaus
pattan (–ok, –t, –j) pompahtaa; hypätä pystyyn
pattanás (–ok, –t, –j) finni, näppylä
pattog (–ok, –ott, –j) pomppia; hyppiä; /puhek/ huutaa suuttuneena
pattogatott kukorica (–´k, –´t, –´ja) popcorn
patyolat (–ok, –ot, –a) batisti
Patyolat/patyolat (–, –t, –a) vaatepuhdistuslaitoksen/pesulaketjun nimi Unkarissa
patyolatfehér (–ek, –et, –) vitivalkoinen
patyolattiszta (–´k, –´t, –) pitipuhdas
pecsenye (–´k, –´t, –´je) paisti
pedig mutta, vaan, taas; vaikka; puolestaan
pehely (pelyhek, pelyhet, pelyhe) hiutale
pék (–ek, –et, –je) leipuri
pékség (–ek, –et, –je) leipomo
példa (–´k, –´t, –´ja) esimerkki
példamondat (–ok, –ot, –a) esimerkkilause
példamutató (–ak, –t, –bb) esimerkkiä näyttävä, esimerkillinen
példás (–ak, –at, –abb) esimerkillinen, erinomainen
példát mutat –nak/–nek (–ok, –ott, mutass) näyttää esimerkkiä jklle
például, pl. esimerkiksi, esim.
pelenka (–´k, –´t, –´ja) vaippa
péntek (–ek, –et, –je) perjantai
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pénteken perjantaina
pénteki (–ek, –t, –) perjantain, perjantainen
pénz (–ek, –t, –e) raha
pénzbüntetés (–ek, –t, –e) sakkorangaistus
pénzegység (–ek, –et, –e) rahayksikkö
pénzes (–ek, –et, –ebb) raha-; /puhek/ varakas (ihminen), hyvin maksava (työ)
pénzfelvétel bizonylat nélkül käteisnosto ilman kuittia
pénzfelvétel bizonylattal käteisnosto kuitin kanssa (tilitapahtuman kuitin/tositteen kanssa)
pénzkímélő (–ek, –t, –bb) rahaa säästävä
pénzszűkében van (vagyok, volt, légy/legyé) olla rahapulassa
pénztár (–ak, –t, –a) kassa
pénztárca (–´k, –´t, –´ja) lompakko, kukkaro
pénztáros (–ok, –t, –a) kassanhoitaja
pénztelen (–ek, –t, –ebb) rahaton
pénzt utal át lähettää/siirtää rahaa
pénzváltó (–k, –t, –ja) rahanvaihto
perc (–ek, –et, –e) minuutti; hetki
percenként joka minuutti, kerran minuutissa, minuuteittain
percenkénti minuutittainen
pereg (kolmannessa persoonassa: –, pergett, –jen) rapista, karista
perem (–ek, –et, –e) reuna
permet (–ek, –et, –je) sumute, ruiskute; tihku(sade)
permetez –t (–val/–vel) (–ek, –ett, –z) sumuttaa, ruiskuttaa
permetező (–k, –t, –) sumuttava, ruiskuttava; sumutin, ruiskutin
peron (–ok, –t, –ja) asemalaituri
persze tietenkin, tietysti, totta kai
pesti gyors (–ok, –ot, –a) (Buda)pestiin lähtevä pikajuna
petrezselyem (petrezselymek, petrezselymet, petrezselyme) persilja
petty (–ek, –et, –e) täplä
pettyes (–ek, –et, –e) täplikäs
pezsgő (–k, –t, –je) kuohuviini, shampanja
pia (–´k, –´t, –´ja) /puhek/ alkoholi
piac (–ok, –ot, –a) tori, markkinat
piaci kofa (–´k, –´t, –´ja) /puhek, negat/ torimyyjä
piaci részesedés (–, –t, –e) markkinaosuus
piás (–ak, –t, –abb) /puhek/ humalainen; (–ok, –t, –a) deeku
pici (–k, –t, –) /puhek/ pikkuinen
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pihen (–ek, –t, –j) levätä, huilata
pihenés (–, –t, –e) lepääminen, lepo, huilaaminen
pihenőhely (–ek, –et, –e) levähdyspaikka, lepopaikka; /työpaikalla/ taukotila
pihentet –t (–ek, –ett, pihentess) lepuuttaa, rentouttaa
piknik (–ek, –et, –je) piknikki, eväsretki
pillanat (–ok, –ot, –a) hetki, hetkinen
pillanatnyi fellángolásból hetken mielijohteesta
pillant (–ra/–re) (–ok, –ott, –s) vilkaista, luoda katse jhk
pillantás (–ok, –t, –a) katse; silmäys, vilkaisu
pilóta (–´k, –´t, –´ja) lentokapteeni; kuljettaja, kuski
pince (–´k, –´t, –´je) kellari
pincér (–ek, –t, –e) tarjoilija
pingpongozik (–ok, –ott, –z) pelata pingistä
piros (–ak, –at, –abb) punainen; (–ak, –at, –a) punainen valo /liikennevalo/; pikavuoro (Budapestin paikallisbusseja)
piros-fehér-zöld /unkarin lipun värit/ puna-valko-vihreä
Piroska (–, –´t, –´ja) naisen nimi; Punahilkka
pirospaprika (–´k, –´t, –´ja) punainen paprika; paprikajauhe
piros pontot kap (–ok, –ott, –j) /koulu/ saada positiivinen palaute
pislog (–ok, –ott, –j) räpytellä silmiä; ihmetellä
piszkos (–ak, –at, –abb) likainen
pisztoly (–ok, –t, –a) pistooli
pizsama (–´k, –´t, –´ja) pyjama
pl. (= például) esim. (= esimerkiksi)
plakát (–ok, –ot, –ja) juliste
pláza (–´k, –´t, –´ja) ostoskeskus nimeltä Pláza
plázázik (–ok, –ott, –z) viettää aikaa Pláza-nimisessä ostoskeskuksessa
pletykál (–t) (–ok, –t, –j) juoruta; keskustella
plussz (–ok, –ot, –a) plussa
pocak (–ok, –ot, –ja) maha, massu
pocok (pockok, pockot, –ja) peltohiiri
pocsék (–ak, –at, –abb) surkea, kehno, kelvoton, ala-arvoinen
pocsék az idő on huono sää
pocsékol –t (–ok, –t, –j) tuhlata, haaskata
pocsékolás (–ok, –t, –a) tuhlaaminen, haaskaaminen, tuhlaus, haaskaus
pocsolya (–´k, –´t, –´ja) lammikko, lätäkkö
pofa (–´k, –´t, –´ja) kuono, turpa
Pofa be! Turpa kiinni! Pää kiinni!
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pofátlan (–ok, –t, –abb) posketon, hävytön, röyhkeä
pofátlanság (–ok, –ot, –a) poskettomuus, hävyttömyys, röyhkeys
pofázik (–om/–ok, –ott, –z) soittaa suutaan
pofon (–ok, –t, –ja) korvapuusti, läimäys kasvoille
pofonegyszerű (–ek, –t, –) kovin yksinkertainen, lapsellisen helppo juttu, helppo nakki
pogácsa (–´k, –´t, –´ja) unkarilainen suolainen leivonnainen
poggyász (–ok, –t, –a) matkatavarat
poggyászkár (–ok, –t, –a) matkatavaravahingot
poggyászmegőrző (–k, –t, –je) matkatavarasäilytys
pohár (poharak poharat pohara) juomalasi
pók (–ok, –ot, –ja) hämähäkki
pókháló (–k, –t, –ja) hämähäkinverkko
pokol fenekére kíván –t (–ok, –t, –j) toivoa jk/jkta helvettiin
pokróc (–ok, –ot, –a) viltti
polc (–ok, –ot, –a) hylly
polgár (–ok, –t, –a) porvari; kansalainen
polgárháború (–k, –t, –ja) kansalaissota, sisällissota
polgármester (–ek, –t, –e) kaupunginjohtaja, kunnanjohtaja, pormestari
polgármesteri hivatal kaupunginvirasto, kunnanvirasto
politikus (–ok, –t, –a) politiikko
pompa (–, –´t, –´ja) loisto, ylellisyys
pompás (–ak, –at, –abb) loistava, upea, suurenmoinen, erinomainen
pompázik (kolmannessa persoonassa; –, –ott, –zon) loistaa
pont 1. (–ok, –ot, –ja) piste; kohta, paikka
pont 2. juuri, täsmälleen
pont olyan (, mint) juuri samanlainen (kuin)
pontatlan (–ok, –t, –abb) epätarkka
pontos (–ak, –at, –abb) täsmällinen, tarkka, huolellinen
pontosan täsmälleen, tarkalleen, tarkkaan, täysin
pontosan fogalmaz (–ok, –ott, –z) käyttää tarkkaa sananvalintaa, puhua selkeästi
ponty (–ok, –ot, –a) karppi
por (–ok, –t, –a) pöly, tomu, jauhe
porol –t (–ok, –t, –j) tampata
poroz –t (–ok, –ott, –z) pölyttää jtak
póráz (–ok, –t, –a) tallutushihna, tallutusnuora, talutin
pórázon vezet –t (–ek, –ett, vezess) taluttaa jtak hihnasta
porosodik (–ok, –ott, –j) pölyyntyä
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porszívó (–k, –t, –ja) pölynimuri
porszívóz(ik) (–t) (–ok, –ott, –z) imuroida
porta (–´k, –´t, –´ja) /vanh, murre/ talo
portás (–ok, –t, –a) portieeri, vartija, vastaanottoapulainen
portaszolgálat (–ok, –ot, –a) (hotellin) vastaanottopalvelu
portugál (–ok, –t, –ja) portugalilainen, portugali(n kieli)
portugálul portugaliksi, portugalia
porzik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, porozzon) pölytä
posta (–´k, –´t, –´ja) posti, lähetys
postafiók (–ok, –ot, –ja) postilokero; (pieni) postikonttori
postafordultával paluupostissa
postai küldemény (–ek, –t, –e) postilähetys
postás (–ok, –t, –a) postinkantaja, postin työntekijä
postáz –t (–ok, –ott, –z) lähettää postitse
poszt (–ok, –ot, –ja) asema
posztó (–k, –t, –ja) huopa-, huopa
posztol –t (–ok, –t, –j) postata (facebookissa)
pótágy (–ok, –t, –j) lisävuode
pótdíj (–ak, –at, –a) (lisä)maksu; sakko(maksu)
pótjegy (–ek, –et, –e) lisälippu
pótlás (–ok, –t, –a) lisääminen, lisäys, täydentäminen, täydennys, korvaaminen, korvaus
pótlék (–ok, –ot, –a) lisä, -lisä, korvike, vastike, maksu
pótmama (–´k, –´t, –´j) lastenhoitaja, au pair, sijaisäiti
pótol –t (–ok, –t, –j) lisätä, korvata; täydentää; korjata, hyvittää, kompensoida
póttag (–ok, –ot, –ja) varajäsen
potyog (–ok, –ott, –j) tipahdella, putoilla
pottyan (–ok, –t, –j) tippua, pudota
pottyant –t (–ok, –ott, –s) tipauttaa, pudottaa
pozitív (–ak, –at, –abb) positiivinen, myönteinen
pozitívum (–ok, –ot, –a) hyvä puoli, positiivinen asia
Pozsony (–, –t, –a) (vuosina 1536–1849 Unkarin kuningaskunnan hallinnollinen keskus) nyk. Bratislava
pörgés (–ek, –t, –e) pyöriminen
pörget –t (–ek, –ett, pörgess) pyörittää
pörkölt (–ek, –et, –ebb) kärvennetty; (–ek, –et, –je) lihamuhennos
pörög (pörgök, pörgött, pörögj) pyöriä
pötyög –t (–ok, –t, –j) alkaa puhua /lapsi/; näppäillä
pötty (–ök, –öt, –e) pilkku, täplä
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pöttyös (–ek, –et, –ebb) pilkullinen, täplikäs
precíz (–ek, –et, –ebb) tarkka, täsmällinen, huolellinen
precíziós (–ak, –at, –) tarkkuus- , täsmä-; hienomekaaninen
precíziós műszerek hienomekaaniset kojeet
precizitás (–ok, –t, –a) tarkkuus, täsmällisyys, huolellisuus
próba (–´k, –´t, –´ja) yrittäminen, yritys, kokeilu, koe, sovittaminen, sovitus
próbafülke (–´k, –´t, –´je) sovituskoppi
próbaidő (–k, –t, –ideje) koeaika
próbál (–t + -ni) (–ok, –t, –j) yrittää, koettaa, kokeilla, sovittaa
próba szerencse aina kannattaa yrittää/kokeilla, yrittänyttä ei laiteta
próbára tesz –t (–ek, tett, tégy/tegyél) koetella jkta
probléma (–´k, –´t, –´ja) ongelma
problémás (–ak, –at, –abb) ongelmallinen
problémamentes (–ek, –et, –ebb) ongelmaton
professzor (–ok, –t, –a) professori
profi (–k, –t, –bb) ammatti-; (–k, –t, –ja) ammattilainen
program (–ok, –ot, –ja) ohjelma
prgramoz –t (–ok, –ott, –z) ohjelmoida
programozás (–ok, –t, –a) ohjelmointi
programozó (–k, –t, –ja) ohjelmoija
prospektus (–ok, –t, –a) esite
pszichológia (–, –´t, –´ja) psykologia
pszichológus (–ok, –t, –a) psykologi
pucol (–ok, –t, –j) /slang/ häipyä; –t siistiä, putsata
pudingpor (–ok, –t, –a) (yleensä vanilja- tai suklaa)kiisselijauhe
puding próbája az evés kokeilemalla jkn laatu selviää
puha (–´k, –´t, –´bb) pehmeä, pehmoinen
puhány (–ak, –at, –abb) veltostunut, veltto
puhít –t (–ok, –ott, –s) pehmittää, kysyttää, hauduttaa
puhul (–ok, –t, –j) pehmetä, kypsyä, hautua
pulóver (–ek, –t, –e) villapusero, neulepusero
pult (–ok, –t, –j) tiski
pulyka (–´k, –´t, –´ja) kalkkuna
pulykamell (–ek, –et, –e) kalkkunanrinta(filee)
pupák (–ok, –ot, –) pösilö
púp (–ok, –ot, –ja) kyttyrä
púp a hátán (–nak/–nek) olla jkn taakkana
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púpos (–ak, –at, –abb) kyttyräselkä(inen)
púpoz –t (–ok, –ott, –z) laittaa kukkuraa/kukkuraan, täyttää kukkuroilleen
púpozott (–ak, –at, –abb) kukkurallinen
puska (–´k, –´t, –´ja) pysyy; lunttilappu
puskával lő (lövök, –tt, –j) ampua pyssyllä
puskázik (–ok, –t, –j) luntata
puszi (–k, –t, –ja) pusu
puszil –t (–ok, –t, –j) pussata, antaa pusu
puszta (–´k, –´t, –´bb) tyhjä, asumaton; paljas; (–´k, –´t, –´ja) aro
puszta kézzel paljain käsin
pusztít –t (–ok, –ott, –s) tuhota, tappaa
pusztítás (–ok, –t, –a) tuho; tappaminen
pusztítja az ételt /vanh/ olla tyhjäntoimittajana
pusztul (–ok, –t, –j) tuhoutua, kuolla
pusztulás (–, –t, –a) tuhoutuminen, tuho, kuoleminen, kuolema
pusztulásra van ítélve olla tuhoon tuomittu
Pusztulj a szemem elől! Pois silmistä!
püföl –t (–ök, –t, –j) hakata, mukiloida
püré (–k, –t, –je) sose
püspök (–ök, –öt, –e) piispa
R
rá 1. jnk päälle, hänelle, hänen päälleen
rá- 2. /prefiksi/
ráad –t –ra/–re (–ok, –ott, –j rá) pukea jkn päälle jk
ráadásul (kaiken) lisäksi, sitä paitsi
rááll –ra/–re (–ok, –t, –j rá) nousta seisomaan jnk päälle; suostua jhk
rab (–ok, –ot, –ja) vanki
rábámul –ra/–re (–ok, –t, –j rá) tuijottaa jkta
rábír –t –ra/–re (–ok, –t, –j rá) saada jku tekemään jtak, taivutella jkta jhk, puhua jku ympäri
rablás (–ok, –t, –a) ryöstö
rabló (–k, –t, –ja) rosvo, ryöväri
rablótámadás (–ok, –t, –a) aseistettu ryöstö
rabolja az idejét (–nak/–nek) tuhlata (turhaan/tahallaan) jkn aikaa
raboskodik –ban/–ben (–ok, –ott, –j) /vanh/ olla vankina (pitkään)
rabul ejt –t (kolmannessa persoonassa: –, –t, –s) /kuvannollisesti/ vangita jk
rács (–ok, –ot, –a) ristikko
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rácsörög –ra/–re (rácsörgök, räcsörgött, csörögj rá) kilautta jklle
rádió (–k, –t, –ja) radio
rádióadás (–ok, –t, –a) radiolähetys
rádiózik (–ok, –ott, –z) kuunnella radiota
radír (–ok, –t, –ja) pyyhekumi
radíroz (–ok, –ott, –z) pyyhkiä (pyyhekumilla)
ráejt –t –ra/–re (–ek, –ett, –s rá) pudottaa jk jnk/jkn päälle (rám ejt, rád ejt, ráejt, ránk ejt, rátok ejt, rájuk ejt)
ráér –ra/–re // –ni (–ek, –t, –j rá) ehtiä, joutaa, keritä, jklla on aikaa tehdä jtak
ráfér –ra/–re (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jen rá) olla tarpeen jklle (rám fér, rád fér, ráfér, ránk fér, rátok fér, rájuk fér)
ráfordítás –ra/–re (való) (–ok, –t, –a) kustannukset; kuluerä, kulut; menot; investointi
ráförmed –ra/–re (–ek, –t, –j rá) torua jk, huutaa jklle (rám förmed, rád förmed, ráförmed, ránk förmed, rátok förmed, rájuk förmed)
rag (–ok, –ot, –ja) (sija)pääte, (persoona)pääte
rág –t (–ok, –ott, –j) pureskella
ragad –ra/–re (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) liimautua, liimaantua, tarttua
ragaszkodik –hoz/–hez/–höz (–ok, –ott, –j) pitää kiinni jstak, pitää välttämättömänä
ragaszt –t –ra/–re (–ok, –ott, ragassz) liimata, teipata, laittaa laastari
ragasztó (–k, –t, –ja) liima, teippi, laastari
ragasztószalag (–ok, –ot, –ja) teippi, laastari
rágcsál –t (–ok, –t, –j) pureskella pitkään, jyrsiä, kaluta
rágcsáló (–k, –t, –ja) jyrsijä
rágódik –n/–on/–en/–ön (–ok, –ott, –j) pureskella, jauhaa; pohtia, pohdiskella jtak
rágógumi (–k, –t, –ja) purukumi
ragoz –t (–ok, –ott, –z) taivuttaa jtak
ragozás (–ok, –t, –a) taivutus
ragtapasz (–ok, –t, –a) laastari
ragu (–k, –t, –ja) lihakastike (ilman paprikajauhetta)
ragus (–ak, –t, –abb) lihakastikeragyog (–ok, –ott, –j) loistaa, kimmeltää, säteillä
ragyogó (–ak, –t, –bb) loistava, kimmeltävä, säteilevä; mainio
rágyújt (–ra/–re) (–ok, –ott, –s rá) sytyttää tupakka; alkaa laulaa
Rágyújtasz?/Rágyújt? Palaako?
ráhagy –t –ra/–re (–ok, –ott, –j rá) antaa jkn tehdä; jättää jtak jklle; testamentata jtak jklle (rámhagy
ráhajt –ra/–re (–ok, –ott, –s rá) ajaa jkn päälle; /puhek/ ponnistella, tehdä kovaa työtä jnk eteen
ráismer –ra/–re (–ek, –t, –j rá) tunnistaa jk
ráír –ra/–re (–ok, –t, –j rá) kirjoittaa jhk/jnk päälle
rajong –ért (–ok, –ott, –j) olla innostunut jstak, ihailla jtak, /puhek/ fanittaa jkta
rajongás –ért (–, –t, –a) innostus, into, ihaileminen, ihailu, /puhek/ fanittaminen, fanitus
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rajongó (–k, –t, –bb) intoileva, ihaileva; (–k, –t, –ja) ihailija, /puhek/ fani
rájön (rájövök, rájött, jöjj rá) –ra/–re tajuta, käsittää, oivaltaa; jk yllättää jkta; /puhek/ a(z) –ás/–és jklle tulee jk
rájött az énekelhetnék –ra/–re jkn alkoi tehdä mieli laulaa (rám jött, rád jött, rájött, ránk jött, rátok jött, rájuk jött)
rájött a tüsszentés –ra/–re jkta alkoi aivastuttaa (rám jött, rád jött, rájött, ránk jött, rátok jött, rájuk jött)
rajta hänen päällään/yllään, sen päällä/yllä
rajtad sinun päälläsi/ylläsi
rajta keresztül sen kautta/läpi, siitä; hänen avullaan
rajta kívül hänen lisäkseen, sen lisäksi, lukuun ottamatta hän/se
rajtam minun päälläni, ylläni
rajta múlik olla hänestä kiinni (rajtam/rajtad/rajta/rajtunk/rajtatok/rajtuk múlik)
rajtatok teidän päällänne, yllänne
rajtuk heidän päällään/yllään, niiden päällä/yllä
rajtunk meidän päällämme/yllämme
rajz (–ok, –ot, –a) piirros, piirustus; kuvaamataito, kuvis; kuvailu
rajzol –t (–ok, –t, –j) piirtää
rajzolás (–, –t, –a) piirtäminen
rajzóra (–´k, –´t, –´ja) kuvaamataidon tunti, kuvaamataito, kuvis
rajztanár (–ok, –t, –a) kuvaamataidon opettaja
rak –t (–ok, –ott, –j) laittaa, panna; istuttaa; tehdä
rák (–ok, –ot, –ja) rapu; syöpä
rákacsint –ra/–re (–ok, –ott, –s rá) iskeä silmää jklle (rám kacsint, rád kacsint, rákacsint, ránk kacsint, rátok kacsint, rájuk kacsint)
rákattint –ra/–re (–ok, –ott, –s rá) klikata
rákérdez –ra/–re (–ok, –ott, –s rá) kysyä tiettyä asiaa (suoraan)
raktár (–ak, –t, –ja) varasto
raktároz –t (–ok, –ott, –z ) varastoida
rámegy –ra/–re (–ek, –ment, –menj rá) mennä jkn päälle, ajaa jkn päälle; mahtua jkn päälle; kulua jhk (rám megy, rád megy, rámegy, ránk megy, rátok megy, rájuk
megy)
ráment a gatyám is /puhek/ jk on maksanut maltaita
Rám nem vonatkozik. Asia ei koske minua. (Rád nem vonatkozik, Rá nem vonatkozik, Ránk nem vonatkozik, Rátok nem vonatkozik, Rájuk nem vonatkozik)
rándul (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) värähtää, venähtää
ránéz –ra/–re (–ek, –ett, –z rá) katsoa jhk, jkh (rám néz, rád néz, ránéz, ránk néz, rátok néz, rájuk néz)
rang (–ok, –ot, –ja) arvo, sääty, yhteiskunnallinen asema
rangos (–ak, –at, –abb) merkittävä, huomattava, maineikas
rangsor (–ok, –t, –a) arvojärjestys, arvoasteikko
rangsorol –t (–ok, –t, –j) laittaa/panna arvojärjestykseen
rántott hús (–ok, –t, –a) leivitetty liha
rántott szelet (–ek, –et, –e) leivitetty leike
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rántotta (–´k, –´t, –´ja) munakas
ráönt –t –ra/–re (–ök, –ött, –s rá) kaataa jk jnk/jkn päälle
rápillant –ra/–re (–ok, –ott, –s rá) luoda katse jhk, vilkaista jk
rá se hederít –ra/–re (–ek, –ett, –s) ei välitä jstak, ei ole moksiskaan
rászed –t (–ek, –ett, –j rá) /puhek/ huijata, vedättää jkta
rászokik –ra/–re (indikatiivissa vain menneessä ajan muotoja, ei preesensiä: –tam, –ott, –j rá) jäädä koukkuun jhk
rátermett (–ek, –et, –ebb) pätevä, sopiva jhk, topakka, fiksu
rátesz –t –ra/–re (–ek, rátett, tégy/tegyél rá) laittaa jk jnk päälle
ráteszi a kezét –ra/–re laittaa kätensä jnk päälle; ottaa haltuunsa
ravasz (–ak, –t, –abb) ovela (etymologia vrt. suomen repo)
ravaszkodik (–ok, –ott, –j) käyttää oveluutta; puijata, huijata
ravasz, mint a róka ovela kuin kettu
ravaszság (–ok, –ot, –a) oveluus; puijaaminen, huijaaminen
rávesz –t –ra/–re (–ek, –vett, –vegyél/végy rá) saada jku tekemään jtak, taivutella jkta jhk, puhua jku ympäri
rázendít –ra/–re (–ek, –ett, –s rá) virittää, alkaa soittaa jtak, alkaa laulaa jtak
rázogatja a kezét (–nak/–nek) ravistella jkn kättä
rázza a fejét ravistella päätään, pudistaa päätä
recepció (–k, –t, –ja) hotellin vastaanotto, respa
recepciós (–ok, –t, –a) hotellin vastaanottoapulainen, respan työntekijä
recept (–ek, –et, –je) resepti
recseg (kolmannessa persoonassa: –, –ett, –jen) säristä
rég ennen, ajat sitten, ennen vanhaan
régebben aikaisemmin, ennen
régebbi (–ek, –t, –) vanha, vanhempi, aikaisempi, entinen
rég(en) ennen, entisaikaan, ennen vanhaan, ajat sitten
rég(en) nem (+ mennyt aika) pitkään ei (+ perfekti)
regény (–ek, –t, –e) romaani
regényes (–ek, –et, –ebb) romanttinen, mielenkiintoinen, vaiherikas, vaiheikas
régész (–ek, –t, –e) arkeologi
reggel (–ek, –t, –e) aamu
reggel aamulla
reggeli (–ek, –t, –) aamuinen; (–k, –t, –je) aamiainen
reggelizik (–t) (–em/–ek, –ett, –z) syödä aamiaista/aamupalaa
reggeltől estig aamusta iltaan
régi (–ek, –t, régebbi) vanha, vanhan ajan, entinen, entisajan, normaali
régi barát/barátnő vanha ystävä(tär); entinen poikakaveri/tyttökaveri, eksä
régimódi (–ak, –t, –bb) vanhanaikainen
264

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

régió (–k, –t, –ja) alue
regionális (–ak, –at, –) alueellinen
regionális köznyelv (–ek, –et, –e) alueellinen yleiskieli
regisztrációs időszak (–ok, –ot, –a) ilmoittautumisaika
régóta pitkään; pitkään aikaan
régóta nem pitkään en, et, hän ei, emme, ette, he eivät
rejlik –ban/–ben // N + mögött (kolmannessa persoonassa: –, –ett, –) piileä jssak
rejlő –ban/–ben (–k, –t, –) jssak piilevä
rejt –t (–ek, –ett, –s) piilottaa, kätkeä
rejteget –t (–ek, –ett, rejtegess) piilotella, peitellä
rejtekhely (–ek, –et, –e) piilo(paikka), kätkö
rejtelem (rejtelmek, rejtelmet, rejtelme) salaisuus
rejtelmei (–nak/–nek) (–ek, –t, –j) jnk salat
rejtelmes (–ek, –et, –ebb) salaperäinen, arvoituksellinen
rejtély (–ek, –t, –e) salaisuus, salaperäinen asia; arvoitus
rejtélyes (–ek, –et, –ebb) salaperäinen, arvoituksellinen
rejtvény (–ek, –t, –e) arvoitus, ristisanatehtävä
rejtvényfejtő (–k, –t, –je) (sanaristikon) ratkoja
rejtvényt fejt (–ek, –ett, –s) ratkaista arvoitus; ratkoa ristisanatehtäviä/sanaristikoita
rekesz (–ek, –t, –e) lokero, osasto; aitaus
rekeszt –t (–ek, –ett, rekessz) erottaa, aidata
reklám (–ok, –ot, –ja) mainos, mainoskatko (televisiossa)
reklamáció (–k, –t, –ja) valitus, huomautus
reklamál (N + miatt) (–ok, –t, –j) valittaa, huomauttaa, tehdä valitus
reklámoz –t (–ok, –ott, –z) mainostaa
rém 1. (–ek, –et, –e) aave, kummitus, haamu; hirviö
rém 2. hirmuisen, hirveän
rémálom (–álmok, –álmot, –álma) painajaisuni, painajainen
remeg (–ek, –ett, –j) täristä, väristä, tutista, värähdellä
remeg a térde –nak/–nek jkn polvet lyövät loukkua
remek (–ek, –et, –ebb) mainio, erinomainen, loistava
Remek! Mainiota! Erinomaista! Loistavaa!
remek ember (–ek, –t, –e) kunniallinen/kunnon ihminen
remél –t (–ek, –t, –j) toivoa jtak, elää toivossa
remélhetőleg toivon mukaan
remény (–ek, –t, –e) toive
reményeim szerint toivon mukaan
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reménykedik –ban/–ben (–ek, –ett, –j) elätellä toiveita/toivoa
reménytelen eset toivoton tapaus
rémes (–ek, –et, –ebb) kauhea, hirveä
rémisztő (–ek, –t, –bb) kauhistuttava, pelottava, hirvittävä, kammottava
rémítő (–ek, –t, –j) kauhistuttava, pelottava
rémséges (–ek, –et, –ebb) kauhea, hirveä
rén (–ek, –t, –je) poro
rend (–ek, –et, –je) järjestys, kunto
Rendben (van). Hyvä on! Selvä. Ok.
rendben van a szénája –nak/–nek hänen asiansa ovat kunnossa
rendel (–ek, –t, –j) (lääkäri) ottaa vastaan; –t tilata; varata; /oikeus/ määrätä, säätää
rendelés (–ek, –t, –e) vastaanotto; tilaaminen, tilaus; varaaminen, varaus
rendelet (–ek, –et, –e) /oikeus/ asetus, säädös
rendelkezés (–ek, –t, –e) määräys, säännös; ohje
rendelkezésére áll –nak/–nek (–ok, –t, –j) palvella jkta, olla jkn palveluksessa, olla jkn käytettävissä
rendelkezésre áll (–ok, –t, –j) olla käytettävissä
rendelkezik –val/–vel (–ek, –ett, –z) jklla on määräysvaltaa; antaa käsky/määräys, määrätä jstak; omistaa jtak
rendelő (–ek, –t, –je) tilaaja; lääkärin vastaanotto(huone)
rendes (–ek, –et, –ebb) kunnollinen, kunnon; siisti; huolellinen, järjestelmällinen; mukava
rendes fizetést kap (–ok, –ott, –j) saada kunnollista palkkaa
rendesen tanul (–ok, –t, –j) opiskella hyvin/tunnollisesti
rendet csinál (–ok, –t, –j) siivota
rendetlen (–ek, –t, –ebb) epäjärjestelmällinen, epäsiisti, sotkuinen
rendetlenség (–, –et, –e) epäjärjestys, sotku; epäjärjestelmällisyys
rendez –t (–ek, –ett, –z) järjestää, järjestellä; selvittää; maksaa; ohjata (elokuva)
rendezés (–ek, –t, –e) järjestäminen, järjesteleminen, järjestely; selvittäminen, selvittely; maksaminen; ohjaus
rendezi a számlát maksaa lasku; maksaa kalavelat
rendező (–k, –t, –je) järjestäjä; ohjaaja
rendezvény (–ek, –t, –e) tapahtuma, tilaisuus, juhla, festivaali
rendkívül bonyolult (–ak, –at, –) erittäin monimutkainen
rendkívül poikkeuksellisen, erittäin
rendkívüli (–ek, –t, –bb) poikkeuksellinen, poikkeus-, erikoinen
rendőr (–ök, –t, –e) poliisi
rendőri intézkedés (–ek, –t, –e) poliisin toimenpide/toimenpiteet
rendőrség (–ek, –et, –e) poliisi(laitos)
rendszám (–ok, –ot, –a) rekisterinumero, rekkari
rendszámtábla (–´k, –´t, –´ja) rekisterikilpi
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rendszer (–ek, –t, –e) järjestelmä
rendszeres (–ek, –et, –ebb) järjestelmällinen; säännöllinen
rendszeresen järjestelmällisesti; säännöllisesti
rendszerint tavallisesti, yleensä
rendszerváltozás (–ok, –t, –a) järjestelmänmuutos
rendületlenül järkähtämättä, järkkymättä, horjumatta
rengeteg (–, –et, –) tavattoman paljon, erittäin paljon, valtavan paljon
rengeteg erdő /saduissa/ suuri tiheä metsä
rénszarvas (–ok, –t, –a) poro
répa (–´k, –´t, –´ja) juurikas
reped (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –t, –jen) haljeta, rikkoutua, särkyä
repedés (–ek, –t, –e) halkeaminen, rikkoutuminen, särkyminen; halkeama, särö
reptér (–terek, –teret, –tere) lentokenttä, lentoasema
repül (–ök, –t, –j) lentää
repülési idő (–, –t, –ideje) lentoaika
repülőgép (–ek, –et, –e) lentokone
repülőtér (–terek, –teret, –tere) lentokenttä, lentoasema
rés (–ek, –t, –e) väli, rako, aukko
résen áll (–ok, –t, –j) olla varuillaan, olla valppaana, olla kytiksessä
résen van (vagyok, volt, légy/legyél) olla varuillaan, olla valppaana, olla kytiksessä
résre nyit –t (–ok, –ott, nyiss) raottaa
rész (–ek, –t, –e) osa, osuus, lohko, alue, pätkä
részben osittain
része van –ban/–ben –nak/–nek (vagyok, volt, légy/legyél) jklla on osuutta jhk (részem, részed, része, részünk, résztek, részük van)
részeg (–ek, –et, –ebb) humalainen, päihtynyt; olla humalassa, olla päihtyneenä
részegség (–, –et, –e) päihtyneisyys, humala
részemről (részedről, részéről, részünkről, részetekről, részükről) puolestani, puolestasi, jne.
Részemről a dolog le van zárva/be van fejezve. Minun puolestani asia on loppuun käsitelty.
Részemről a szerencse. Ilo on minun puolellani.
részére /postpositio/ hänelle
részesít –t –ban/ –ben // –ból/–ből (–ek, –ett, –s) myöntää jklle jtak
részesül –ban/ –ben // –ból/–ből (–ök, –t, –j) saada jstak jtak
részét képezi –nak/–nek olla jnk osana
reszket (–ek, –ett, reszkess) vapista, täristä, tutista
reszket, mint a nyárfalevél vapista kovasti
reszketeg (–ek, –et, –ebb) vapiseva, värisevä
reszkető (–ek, –t, –bb) vapiseva, tärisevä, tutiseva
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reszkető hangon vapisevalla äänellä
részleg (–ek, –et, –e) osasto
részleges (–ek, –et, –ebb) osittainen
részlegesen osittain
részlet (–ek, –et, –e) yksityiskohta; osa, erä; osamaksu; ote
részletes (–ek, –et, –ebb) yksityiskohtainen, seikkaperäinen
részletesen yksityiskohtaisesti, seikkaperäisesti
részletfizetés (–, –t, –e) osamaksu
részletre vásárol (–ok, –t, –j) /puhek/ ostaa osamaksulla
részt vesz –n/–on/–en/–ön // –ban/–ben (–ek, vett, vegyél részt) osallistua
részvény (–ek, –t, –e) osake
részvét (–, –et, –e) osanotto, sääli, myötätunto; osallistuminen, osallisuus
részvétel (–, –t, –e) osallistuminen, osallisuus
részvételi díj (–ak, –at, –a) osallistumismaksu
Részvétem./Őszinte részvétem. Otan osaa./Syvä osanottoni./Surunvalitteluni.
részvétnyilvánítás (–ok, –t, –a) surunvalittelu
rét (–ek, –et, –je) niitty
réteg (–ek, –et, –e) kerros, kerrostuma
réteges (–ek, –et, –ebb) kerros-, kerroksittainen
réteges öltözködés (–, –t, –e) kerrospukeutuminen
rétegesen öltözik (–öm–ök, –ött, –z) pukea monta kerrosta päällekkäin, pukeutua kerroksittain
rétes (–ek, –t, –e) unkarilainen piiras, struudeli
rettenetes (–ek, –et, –ebb) hirveä, hirvittävä, kauhea
retúrjegy (–ek, –et, –e) meno-paluulippu
reumatologia (–´k, –´t, –´ja) reumatologian osasto/polikliniikka
reumatológus (–ok, –t, –a) reumatologi
révedező (–ek, –t, –bb) uneksiva, haaveileva
révén /postpositio/ johdosta; avulla; kautta
réz (–ek, –et, –e) (vörös réz) kupari, (sárga réz) vaski
rezzenéstelen arccal silmää värähtämättä, pokkana
rezsi (–, –t, –je) asunnon kulut (, joihin sisältyvät yhtiövastike, lämmitys, sähkö, vesi- ja viemärimaksu); menot
riasztó (–ak, –t, –bb) hälyttävä, pelästyttävä, pelottava; (–k, –t, –ja) hälytyslaite
rikító (–ak, –t, –bb) räikeä
rikkant (–ok, –ott, –s) kiljua
ring 1. (–ek, –et, –je) (nyrkkeily)kehä
ring 2. (–ok, –ott, –j) keinua, kiikkua, heilua
ringat –t (–ok, –ott, ringass) keinuttaa, kiikuttaa, heiluttaa
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ringbe száll –ért lähteä taistelemaan jnk puolesta
ritka (–´k, –´t, –´bb) harva, harvinainen
ritka kivételtől eltekintve harvoja poikkeuksia lukuunottamatta
ritkán harvoin
ritkít –t (–ok, –ott, –s) harventaa
ritkul (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) harventua
rizs (–ek, –t, –e) riisi
rizsázik (–t) (–ok, –ott, –z) /slangi/ höpistä
ró (rovok, rótt, rój) uurtaa, kaivertaa, veistää
robaj (–ok, –t, –a) jyrinä
roham (–ok, –ot, –a) hyökkäys, rynnäkkö; (sairas-/sairaus-)kohtaus
rohamosan kovaa vauhtia
rohamot kap (–ok, –ott, –j) jklla on sairaskohtaus, sairauskohtaus
rohan (–ok, –t, –j) rientää, kiiruhtaa, pitää kiirettä; rynnätä, rientää, syöksyä, kiitää
rohanó (–ak, –t, –bb) rientävä, ohikiitävä, kiireinen
rohanó világ (–, –ot, –a) kiireinen maailma/elämä
rója az utcákat mittailla katuja, kuljeksia kaduilla
róka (–´k, –´t, –´ja) kettu (etymologia vrt. suomen repo)
rókalelkű (–ek, –t, –bb) salakavala, petollinen
rokon (–ok, –t, –) sukulais-; (–ok, –t, –a) sukulainen
rokonlátogatás (–ok, –t, –a) sukuloiminen
rokonság (–ok, –ot, –a) sukulaisuus; suku
róla hänestä; siitä (rólam, rólad, róla, rólunk, rólatok, róluk)
rom (–ok, –ot, –ja) raunio
roma (–´k, –´t, –´ja) romani
román (–ok, –t, –ja) romanialainen
romantika (–, –´t, –´ja) romantiikka
romantikus (–ak, –at, –abb) romanttinen, romantikko; romantiikan kirjailija/taiteilija
románul romaniaksi, romaniaa
romba dől (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön) raunioitua, olla raunioina, tuhoutua,
romkocsma (–´k, –´t, –´ja) rauniobaari
romlik (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –ott, romoljon) huonontua, mennä huonoksi, pilaantua, mennä pilalle
romos (–ak, –at, –abb) olla raunioina
róna (–´k, –´t, –´ja) tasanko, lakeus, aro
rongy (–ok, –ot, –a) tilkku, riekale, räsy, rätti, riepu, lumput; vaate; /slangi/ seteli
rongyos (–ak, –at, –abb) ryysyinen, rääsyinen, riekaleinen; vaivainen
roppant(ul) valtava(n), suunnaton (suunnattoman), tavaton (tavattoman), ääretön (äärettömän)
269

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

ropogós (–ak, –at, –abb) rapea
rossz (–ak, –at, –abb) huono, paha; väärä
rosszall –t (–ok, –t, –j) paheksua
rosszalló (–ak, –t, –bb) paheksuva
rosszallóan paheksuen
rosszalló tekintettel néz (–t) (–ek, –ett, –z) katsoa paheksuen
rossz dolga van –nak/–nek jkn asiat eivät ole hyvin, jkn menee huonosti
rossz hangulatban van (vagyok, vagy, van, vagyunk, vagytok, vannak) olla huonolla tuulella
rossz idő van (kolmannessa persoonassa: –, volt, legyen) on huono sää
rosszindulat (–, –ot, –a) paha tahto
rosszindulatú (–ak, –t, –bb) pahantahtoinen; pahanlaatuinen /sairaudesta/
rossz kedve (kedvem, kedved, kedve, kedvünk, kedvetek, kedvük) van –nak/–nek olla huonolla tuulella/päällä
rosszkedvű (–ek, –t, –bb) huonotuulinen, pahantuulinen
Rosszkor jöttem? Tulinko pahaan/huonoon aikaan?
rossz lóra tesz (–ek, tett, tégy/tegyél) veikata väärin
rossz minőségű (–ek, –t, –) huonolaatuinen, olla huonoa laatua
rossz ránézni –ra/–re näyttää huonolta
rosszabb társadalmi helyzetben lévő (–k, –t, –) huonomassa yhteiskunta-asemassa oleva
rosszabbul pahemmin
rosszall –t (–ok, –t, –j) paheksua, pitää huonona
rosszkedvű (–ek, –t, –bb) huonotuulinen
rossz természete van –nak/–nek jklla on paha sisu
rosszul huonosti, pahasti, pahoin; väärin
rosszul érzi magát voida pahoin; viihtyä huonosti (rosszul érzem magam/érzed magad/érzi magát/érzezzük magunkat/érzitek magatokat/érzik magukat)
rosszul keres (–ek, –ett, –s) saada huonoa palkkaa
rosszul mutat (–ok, –ott, mutass) –t näyttää jtak väärin; (kolmannessa persoonassa: –, –ott, mutasson) näyttää huonolta/epäedulliselta; istua huonosti (vaate)
rosszul sikerül (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön) onnistua huonosti
rosszul van olla huonosti; voida huonosti
rothad (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) mädäntyä, pilaantua
rothadt (–ak, –at, –abb) mädäntynyt; kurja
rovar (–ok, –t, –ja) hyönteinen
rovarcsípés (–ek, –t, –e) hyönteisenpisto
rovarirtás (–, –t, –a) hyönteistorjunta
rovarirtószer (–ek, –t, –e) hyönteistorjunta-aine, hyönteismyrkky
rovartan (–ok, –t, –j) hyönteistiede
rovás (–ok, –t, –a) uurtaminen, kaivertaminen, veistäminen; uurre, uurros, kaiverros, kaiverrus, veisto
rovásírás (–, –t, –a) unkarilainen riimukirjoitus
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rozzant (–ak, –at, –abb) rappeutunut, ränsistynyt, rapakuntoinen, rapakunnossa oleva
rózsa (–´k, –´t, –´ja) ruusu; rakas, kulta
rózsám /kansanlauissa/ rakkaani, kultani
rózsaszín(ű) (–ek, –t, –bb) vaaleanpunainen, pinkki
rozsda (–´k, –´t, –´ja) ruoste
rozsdáll(ik) (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon) ruostua
rozsdásodik (kolmannessa persoonassa:–, –ott, –jon) ruostua
rozsdás (–ak, –at, –abb) ruosteinen, ruostunut
rögtön heti, heti paikalla
rögvest hetimiten
röhög (–ök, –ött, –j) hirnua, röhöttää, hohottaa
röntgenez –t (–ek, –ett, –z) ottaa röntgenkuva jstak
röntgenfelvétel (–ek, –t, –e) röntgenkuva
röplabda (–´k, –´t, –´ja) lentopallo
röplabdázik (–ok, –ott, –z) pelata lentopalloa
röptet –t (–ek, –ett, röptess) lennättää jtak
rövid (–ek, –et, –ebb) lyhyt; suppea
röviden lyhyesti, suppeasti
rövidesen kohta, pian
rövid és velős lyhyt ja ytimekäs
rövidít (–ek, –ett, –s) lyhentää
rövidítés (–ek, –t, –e) lyhentäminen; lyhenne
rövidített (–ek, –et, –ebb) lyhennetty
rövidítve lyhennettynä
rövidnadrág (–ok, –ot, –ja) lyhyet housut
rövid összefoglaló (–k, –t, –ja) tiivistelmä, lyhyt yhteenveto
rövid rész (–ek, –t, –e) lyhyt osa, pieni pätkä
rövid távon lyhyellä matkalla; lyhyellä aikavälillä
rövidzárlat (–ok, –ot, –a) oikosulku
rúd (rudak, rudat, –ja) tanko, salko
rúg –t (–ok, –ott, –j) potkia, potkaista
rugalmas (–ak, –at, –abb) joustava, kimmoisa, kimmoinen, elastinen
rugalmas munkaidő (–k, –t, –ideje) joustava työaika
ruganyos (–ak, –at, –abb) notkea, taipuisa, sulava, jäntevä, vetreä
ruganyos léptekkel jäntevin askelin
rugdos –t (–ok, –ott, –s) potkia
ruha (–´k, –´t, –´ja) puku; vaatteet; /puhek/ selkäsauna
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ruhabolt (–ok, –ot, –ja) vaatekauppa
ruhatár (–ak, –at, –a) vaatesäilytys; jkn (kaikki) vaatteet, vaatetus, puvusto; vaatekomero, vaatehuone
ruházat (–, –ot, –a) vaatetus
rúzs (–ok, –t, –a) huulipuna
rúzsoz (–t) (–ok, –ott, –z) käyttää huulipunaa
S
saját (–ok, –ot, –ja) oma
saját készítésű (–ek, –t, –) omatekoinen, itse tehty
saját kezűleg (lyhenne: s. k.) omin käsin
saját maga hän itse
saját magad sinä itse
saját magam minä itse
saját magatok te itse
saját maguk he itse
saját magunk me itse
sajátos (–ak, –at, –abb) omalaatuinen, omaleimainen, erityinen, erikoinen
sajátos nevelési igényű gyermek erityistä tukea tarvitseva lapsi/oppilas, erityislapsi, erikoislapsi
sajátosság (–ok, –ot, –a) erikoisuus; ominaisuus, ominaispiirre, piirre
sajnál –t (–ok, –t, –j) sääliä, pahoitella, käydä sääliksi
Sajnálom. Olen pahoillani. Pahoittelen. Pahoitteluni. Pahoittelut.
sajnos valitettavasti, ikävä kyllä, sääli
sajog (kolmannessa persoonassa: –, sajgott, –jon) kirvellä, karvastella, polttaa
sajt (–ok, –ot, –ja) juusto
sajtos (–ak, –at, –abb) juustoinen, juustosajtos szendvics juusto(voi)leipä
sajtó (–, –t, –ja) lehdistö
sajtótudósítás (–ok, –t, –a) lehtiraportti, artikkeli
sajtóvisszhang (–, –ot, –ja) lehdistön reaktio, palstatila
sakk (–ok, –ot, –ja) shakki
sakkfigura (–´k, –´t, –´ja) shakkinappula
sakkozik (–ok, –ott, –z) pelata shakki
sál (–ak, –at, –ja) kaulahuivi
sálat köt a nyakára (–nak/–nek) laittaa huivi (jkn) kaulaan/kaulaansa
saláta (–´k, –´t, –´ja) salaatti
sampon (–ok, –t, –ja) sampoo
sandaság (–ok, –ot, –a) kierous
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sanyarú (–ak, –t, –bb) surkea, kurja, niukka
sápadt (–ak, –at, –abb) kalpea; vaalea
sapka (–´k, –´t, –´ja) hattu, pipo, myssy
sár (sarak, sarat, sara) loka, loska, kura
sárga (–´k –´t –´bb) keltainen
sárga angyal (–ok, –t, –a) (Autoliiton) tiepalvelu, hinauspalvelu
sárgabarack (–ok, –ot, –ja) aprikoosi
sárgabaracklekvár (–ok, –t, –a) aprikoosihillo
sárgáll(ik) (–ok, –ott, –j) kellertää
sárgarépa (–´k, –´t, –´ja) porkkana
sárgaság (–, –ot, –a) keltaisuus; keltatauti
sárgul (–ok, –t, –j) kellastua, muuttua keltaiseksi
sarka hänen kantapäänsä; sen kanta/korko; sen kulma/nurkka (ks. sarok)
sarkában –nak/–nek jkn kintereillä, jkn kannoilla; jnk nurkassa
sarkal –t (–ok, –t, –j) kannoittaa (kenkiä)
sarkalatos/sarkallatos kérdés (–ek, –t, –e) perustavanlaatuinen kysymys
sarkalatos/sarkallatos pont (–ok, –ot, –ja) kulmakivi
sarkall –t –ra/–re (–ok, –t, –j) kannustaa jkta tekemään jtak
sarkán –nak/–nek jkn kantapäässä (sarkamon, sarkadon, sarkán, sarkunkon, sarkatokon, sarkukon)
sárkaparó (–k, –t, –ja) (ulko-oven vieressä oleva pieni) rautateline, jolla poistetaan kuraa
sarkkör (–ök, –t, –e) napapiiri
sarkon kulman kohdalla, nurkan kohdalla
sarkon forul (–ok, –t, –j) lähteä saman tien, lähteä tiehensä
sarkon túl kulman takana, nurkan takana
sarkvidéki (–ek, –t, –bb) arktinen
sarok (sarkak, sarkat, sarka) kantapää; (kengän) kanta/korko, (kenkien) kannat/korot; (sarkok sarkot sarka) kulma, nurka
sarokba szorít –t (–ok, –ott, –s) ajaa jk nurkkaan
sarokban nurkassa
sáros (–ak, –at, –abb) loskainen, kurainen
sas (–ok, –t, –a) kotka
sasorrú (–ak, –t, –) jku, jolla on kotkannenä
sátor (sátrak, sátrat/sátort, sátra) teltta
sátorozik (–ok, –ott, –z) telttailla
sátortábor (–ok, –t, –a) leiri
sátort/sátrat ver pystyttää teltta
sav (–ak, –at, –a) happo
savanyú (–ak, –t, –bb) hapan
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savanyúság (–ok, –ot, –ja) hapatetut vihannekset (salaatti/säilyke)
se /kieltopartikkeli/ ei/älä ... -kaan/-kään
seb (–ek, –et, –e) haava
sebes (–ek, –et, –ebb) haavainen, haava-; nopea
sebesen nopeasti, vauhdikkaasti
sebesség (–ek, –et, –e) nopeus, vauhti, vaihde/vaihteet
sebbességet vált (–ok, –ott, –s) vaihtaa vaihdetta
sebességváltó (–k, –t, –ja) vaihdekeppi; vaihteet
sebész (–ek, –t, –e) kirurgi
sebészet (–ek, –et, –e) kirurgian osasto/polikliniikka
sebesült (–ek, –et, –je) haavoittunut
sebesvonat (–ok, –ot, –a) kiitojuna
sebhely (–ek, –et, –e) arpi
sebhelyesarcú (–ak, –t, –) arpinaamasebtapasz (–ok, –t, –a) laastari
segéd (–ek, –et, –je) apulainen, avustaja; apuri; kisälli; apusegédeszköz (–ök, –t, –e) apuväline
segédige (–´k, –´t, –´je) apuverbi
segédkezik –ban/–ben –nak/–nek (–ek, –ett, –z) auttaa, avustaa
segédmotor (–ok, –t, –ja) mopo
segély (–ek, –t, –e) avustus, tuki, -raha, -päiväraha
segélyhívószám (–ok, –ot, –a) hätänumero
segélykiáltás (–ok, –t, –a) avunhuuto
segélyszolgálat (–ok, –ot, –a) (auttavat) palvelut, tuki- ja kriisipalvelut, auttava puhelin, internet- ja puhelinpalvelut
segít –nak/–nek (–ban/–ben // –ni) auttaa jkta (tekemään jtak)
segítő (–k, –t, –bb) auttava, avulias; (–k, –t, –je) auttaja, avustaja
segítőkész (–ek, –t, –ebb) avulias
segítőszolgálat (–ek, –t, –ebb) avustusjärjestö; /IT/ käyttötuki
segítség (–, –et, –e) apu, tuki, avunanto
Segítség! Apua!
segítségére siet –nak/–nek (–ek, –ett, siess) tulla/rientää/juosta apuun
segítségével –nak/–nek /postpositio/ jkn/jnk avulla
segítségül hív –t (–ok, –ott, –j) kutsua jku apuun
sehol ei missään
sehonnai (–ak, –t, –) ei mistään kotoisin oleva /vain ihmisestä/
sehonnan ei mistään
sehova ei mihinkään
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sejt 1. (–ek, –et, –je) solu
sejt 2. –t (–ek, –ett, –s) aavistaa, arvata
sejtet –t (–ok, –ot, –a) antaa vihje jstak, antaa aavastaa/oivaltaa/ymmärtää
selejt (–ek, –et, –je) hylky, hylkytuote
selejtes (–ek, –t, –ebb) viallinen, kelvoton (tuote), alikuntoinen
selejtez –t (–ek, –ett, –z) karsia
selejtező (–k, –t, –je) karsinta, pudotuspeli
selyem (selymek, selymet, selyme) silkki
selyempapír (–ok, –t, –ja) silkkipaperi
selymes (–ek, –et, –ebb) silkkinen, sileä
sem /kieltopartikkeli/ ei ... -kaan/-kään; eikä
semelyik (sem) (–ek, –et, –e) ei mikään, ei kumpikaan
semerre (sem) ei mihinkään, ei missään, ei kumpaankaan suuntaan
semerről (sem) ei mistään
semleges (–ek, –et, –ebb) puolueeton
semmi (sem) (–, –t, –je) ei mikään, ei mitään
Semmi baj. Ei se mitään.; Ei ole mitään hätää.
semmi értelme –nak/–nek jssak ei ole mitään järkeä
Semmi keresnivalód sincs itt! Sinulla ei ole mitään asiaa tänne!
Semmi keresnivalója sincs itt! Teillä/hänelle ei ole mitään asiaa tänne!
semmi különös ei mitään erikoista
Semmi különös. Ei mitään erityistä. (Vastaus kysymykseen: Mi újság?)
semmire sem megy –val/–vel (–ek, ment, –) ei päästä puusta pidemmälle jllak
semmi sem megy a fejébe mitään ei mene päähän, hän ei opi mitään
semmiféle (–´k, –´t, –) ei minkäänlainen
semmilyen (–ek, –t, –) ei minkäänlainen
semmire sem jut (–ok, –ott, juss) ei pääse puusta pidemmälle
semmit sem szól (–ok, –t, –j) ei puhu sanaakaan
senki (–k, –t, –je) ei kukaan
seper (–t) (seprek, –t, –j) lakaista
sérelem (sérelmek, sérelmet, sérelme) loukkaus
sérelem ér –t joutua loukkauksen kohteeksi, olla loukattu
serénykedik (–ek, –ett, –j) ahertaa, ahkeroida, uurastaa
serpenyő (–k, –t, –je) paistinpannu
sertés (–ek, –t, –e) sika, siansertéshús (–ok, –t, –a) sianliha
sertéssült (–ek, –et, –je) sianpaisti
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sérül (–ök, –t, –j) loukkaantua
sérülés (–ek, –t, –e) loukkaantuminen, vamma
sérült (–ek, –et, –je) loukkaantunut, vammautunut
séta (–´k, –´t, –´ja) kävely
sétahajó (–k, –t, –ja) risteilylaiva
sétahajózik (–om/–ok, –ott, –z) käydä risteilyllä
séta közben kävellessä
sétál (–ok, –t, –j) kävellä
sétál egyet kävellä vähän
sétáló (–ak, –t, –) kävelevä; (–k, –t, –ja) kävelijä
sétálóutca (–´k, –´t, –´ja) kävelykatu
sétáltat –t (–ok, –ott, sétáltass) ulkoiluttaa, kävellyttää
sétány (–ok, –t, –a) puistokatu
sí (–k, –t, –je) hiihto
síbakancs (–ok, –ot, –a) monot, laskettelukengät
síbot (–ok, –ot, –ja) sauva(t)
sícipő (–k, –t, –je) monot, laskettelukengät
síel (–ek, –t, –j) hiihtää, lasketella
síelés (–, –t, –e) hiihäminen, hiihto, laskettelu
siet (–ek, –ett, siess) kiirehtää, kiirehtiä, kiiruhtaa, rientää
siettet –t (–ek, –ett, siettess) hoputtaa jkta
sietned kell (kolmannessa persoonassa: –, –ett, –jen) sinun täytyy/pitää kiiruhtaa/kiirehtiä, sinulla on kiire
sietnem kell (kolmannessa persoonassa: –, –ett, –jen) minun täytyy/pitää kiiruhtaa/kiirehtiä, minulla on kiire
sietnetek kell (kolmannessa persoonassa: –, –ett, –jen) teidän täytyy/pitää kiiruhtaa/kiirehtiä, teillä on kiire
sietnie kell (kolmannessa persoonassa: –, –ett, –jen) hänen täytyy/pitää kiiruhtaa/kiirehtiä, hänellä on kiire
sietniük kell (kolmannessa persoonassa: –, –ett, –jen) heidän täytyy/pitää kiiruhtaa/kiirehtiä, heillä on kiire
sietnünk kell (kolmannessa persoonassa: –, –ett, –jen) meidän täytyy/pitää kiiruhtaa/kiirehtiä, meillä on kiire
sietni kell (kolmannessa persoonassa: –, –ett, –jen) on kiire, täytyy kiiruhtaa/kiirehtiä
sífelszerelés (–ek, –t, –e) hiihtovarusteet
sífelvonó (–k, –t, –ja) hiihtohissi
sífutás (–, –t, –a) murtomaahiihto
sífutópálya (–´k, –´t, –´ja) latu
sík (–ak, –at, –abb) tasainen
siker (–ek, –t, –e) menestys, menestyminen
sikeres (–ek, –et, –ebb) menestyvä, menestynyt, menestyksekäs, menestyksellinen
sikeresen onnistuneesti, menestyksellä
sikerrel alkalmaz –t (–ok, –ott, –z) soveltaa/käyttää jtak onnistuneesti/menestyksellä
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sikerrel jár (–ok, –t, –j) onnistua, olla menestyksellinen
siker születik (kolmannessa persoonassa: –, –ett, szülessen) syntyy menestys
sikert ér el menestyä, onnistua
sikerül –t –ni (–nak/–nek) (vain kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön) onnistua, luonnistua jklta, sujua
sikló (–k, –t, –ja) köysirata; tarhakäärme
síkos (–ak, –at, –abb) liukas
síkság (–ok, –ot, –a) tasaisuus; tasanko
síléc (–ek, –et, –e) sukset
sima (–´k, –´t, –´bb) sileä, tasainen, sujuva, mutkaton, kitkaton
simán sileästi, tasaisesti, sujuvasti, mutkattomasti, kitkattomasti
simán megy (vain kolmannessa persoonassa: –, ment, menjen) mennä vaivattomasti/mutkattomasti/kitkattomasti/kitkatta, sujua, luistaa
simít –t // –n/–on/–en/–ön (–ok, –ott, –s) silittää, tasoittaa, silottaa, silotella; muokata, parannella
simogat –t (–ok, –ott, simogass) silittää, sivellä, hivellä,
simul –hoz/–hez/–höz (–ok, –t, –j) silittyä, siletä; mukautua; painautua jhk/jtak vasten
sín (–ek, –t, –je) ratakisko, raide; lasta
sínbe teszi a kezét –nak/–nek laittaa lasta(t) jkn käteen
sincs ei ... -kaan/-kään ole
sincsenek eivät ... -kaan/-kään ole
síoveral(l) (–ok, –t, –ja) hiihtohaalari
síp (–ok, –ot, –ja) pilli
sípálya (–´k, –´t, –´ja) laskettelurinne, hiihtolatu
sír 1. (–ok, –t, –ja) hauta
sír 2. (–ok, –t, –j) itkeä
siralmas (–ak, –at, –abb) kurja
siralom (siralmak, siralmat, siralma) itku, valitus
sírhatnékja támad –nak/–nek (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) jkta alkaa itkettää (sírhatnékom, sírhatnékod, sírhatnékja, sírhatnékunk, sírhatnékotok, sírhatnékuk
támad)
sírhatnékja van –nak/–nek (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) jkta itkettää (sírhatnékom, sírhatnékod, sírhatnékja, sírhatnékunk, sírhatnékotok, sírhatnékuk van)
síruha (–´k, –´t, –´ja) hiihtovaatteet
sírva fakad (–ok, –t, –j) purskahtaa itkuun
síutak (–, –at, –) hiihtomatkat
sivatag (–ok, –ot, –ja) aavikko
skanzen (–ek, –t, –je) ulkoilmamuseo
slusszkulcs (–ok, –ot, –a) /puhek/ auton avain, auton virta-avain
só (–k, –t, –ja) suola
sofőr (–ök, –t, –je) kuljettaja
sógor (–ok, –t, –a) lanko; /puhek/ (monikossa) itävaltalaiset
277

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

sógornő (–k, –t, –je) käly
soha ei koskaan
sóhajt (–ok, –ott, –s) huokaista
sóhajtozik (–ok, –ott, –z) huokailla
sohasem ei koskaan
sok (–ak, –at, több) paljon; moni
sokáig kauan, pitkään
sokak (–, –at, –) monet, useat
sokan /+ monikollinen verbi/ monta ihmistä, monet, moni
sokat /akkusatiivi/ paljon
sokat van a neten olla paljon netissä
Sok boldogságot kívánok! Paljon onnea! Onnea! Onnittelut!
sokféle (–´k, –´t, –´bb) monenlainen, monta
sokféleképpen monella/usealla eri tavalla
sokkal jobb paljon parempi
sokkal –bb paljon /+ komparatiivi/
sokkoló (–ak, –t, –bb) shokeeraava
sok más (–, –t, –) paljon muuta, monet muut
sok minden paljon kaikenlaista
sokszor usein, monta kertaa
Sokszor csókol: /tuttavallisen kirjeen allekirjoitus/ Terveisin
sok van a rovásán (–nak/–nek) /kuv/ jkn tilillä on paljon pahoja tekoja
somlói galuska (–, –´t, –´ja) unkarilainen jälkiruoka, jossa on kakkupaloja suklaakastikkeen ja kermavaahdon kera
sonka (–´k, –´t, –´ja) kinkku
sonkás (–ak, –at, –abb) kinkkusonkás szendvics (–ek, –et, –e) kinkkuvoileipä
sor (–ok, –t, –a) rivi, jono, vuoro; joukko, sarja
során (–nak/–nek) jnk aikana/kuluessa, yhteydessä
sorba áll (–ok, –t, –j) mennä jonoon
sorban jonossa, rivissä; yksitellen
sorban áll (–ok, –t, –j) jonottaa, seistä jonossa, olla jonossa, rivissä
sorház (–ak, –at, –a) rivitalo
sorházi lakás (–ok, –t, –a) rivitaloasunto
sor kerül –ra/–re (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön) olla vuorossa, olla seuraavana; päästä jhk
sorol –t –ba/–be (–ok, –t, –j) pitää jnak, luokitella jhk
sorozat (–ok, –ot, –a) sarja
sorra kerül (–ök, –t, –j) olla vuorossa, olla seuraavana; päästä jhk
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sors (–ok, –ot, –a) kohtalo, osa; arpa
sorsdöntő (–ek, –t, –bb) elintärkeä, ratkaiseva, kohtalokas
sorsjegy (–ek, –et, –e) arpa
sorra kerül (–ök, –t, –j) jkn vuoro tulee
sorsol –t (–ok, –t, –j) arpoa
sorsolás (–ok, –t, –a) arvonta
sorszám (–ok, –ot, –a) sarjanumero; jonotusnumero
sorszámhúzó /sorszámosztó és a számkijelző-rendszer (–ek, –t, –e) numeroautomaatti ja numerotaulu
sorszámot kell venni tulee ottaa jonotusnumero
sós (–ak, –at, –abb) suolainen, suolasose(m) ei koskaan
sótalan (–ok, –t, –abb) suolaton
sótlan (–ok, –t, –abb) suolaton
sovány (–ak, –at, –abb) laiha, vähärasvainen, rasvaton
sóz –t (–ok, –ott, –z) suolata
söpör –t (söprök, –t, –j) lakaista
söprű (–k, –t, –je) luuta, harja
sör (–ök, –t, –e) olut
sörkorcsolya (–´k, –´t, –´ja) suolaisia pikkuleipiä, suolaiset pikkupurtavat
sörnyitó (–k, –t, –ja) pullonavaaja
söröző (–k, –t, –je) olutpaikka, pubi
sőt jopa
sötét (–ek, –et, –ebb) tumma, pimeä
sötétedés után piemän tultua
sötétedik (kolmannessa persoonassa: –, –ett, –jen) pimetä, hämärtyä, hämärtää; tummua, tummentua
sötétítő (–k, –t, –je) pimentävä, tummentava; pimennys-; pimennysverhot
sötét van (kolmannessa persoonassa: –, volt, legyen) on pimeä
spanyol (–ok, –t, –ja) espanjalainen; espanja, espanjan kieli
Spanyolország (–, –ot, –a) Espanja
spanyolul espanjaksi, espanjaa
specialitás (–ok, –t, –a) erikoisuus
specializáció (–k, –t, –ja) erikoisala, linja
spenót (–ok, –ot, –ja) pinaatti
spenótfőzelék (–ek, –et, –e) pinaattikeitto
spórol (–ok, –t, –j) /puhek/ säästää; –t –ra/–re säästää rahaa jtak varten
sport (–ok, –ot, –ja) urheilu
sportág (–ak, –at, –a) urheilulaji
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sportegyesület (–ek, –et, –e) urheiluseura
sportklub (–ok, –ot, –ja) urheiluseura
sportol (–t) (–ok, –t, –j) urheilla, harrastaa urheilua
sportoló (–k, –t, –) urheileva; (–k, –t, –ja) urheilija
sportos (–ak, –at, –abb) urheilullinen
sportpálya (–´k, –´t, –´ja) urheilukenttä
srác (–ok, –ot, –a) /puhek/ poika, kaveri, kundi, jätkä; vekara, vesseli
stadion (–ok, –t, –ja) urheiluhalli
stb. (= s a többi) jne. (= ja niin edelleen)
stég (–ek, –et, –je) laituri
stoppol –t (–ok, –t, –j) parsia; /puhek/ liftata
stoppos (–ok, –t, –a) /puhek/ liftari
strand (–ok, –ot, –ja) uimaranta
strapabíró (–k, –t, –bb) (rasitusta/kuluttamista) kestävä
stréber (–ek, –t, –ebb) hikipinkka
sugár (sugarak, sugarat, sugara) säde
sugárkezelés (–ek, –t, –e) sädehoito
sugárzás (–ok, –t, –a) säteily
sugárzó (–ak, –t, –bb) säteilevä
sugárzóan säteilevän, säteillen
suli (–k, –t, –ja) /puhek/ koulu
súly (–ok, –t, –a) paino, taakka
súlyemelés (–, –t, –e) painonnosto
súlyemelő (–k, –t, –je) painonnostaja
sulykol –t (–ok, –t, –j) harjoitella kovasti, opetella paljon
súlyos (–ak, –at, –abb) painava, raskas, vakava
súlyos betegség (–ek, –et, –e) vakava sairaus
súlyosság (–, –ot, –a) vakavuus, kovuus
súlyt emel (–ek, –t, –j) nostaa painoa
súlyvesztés (–, –t, –e) painonpudotus, -menetys
súrol –t (–ok, –t, –j) hangata; hipoa
súrolva a lécet rimaa hipoen
susogó (–ak, –t, –bb) suhiseva
suszter (–ek, –t, –e) /puhek/ suutari
süket (–ek, –et, –ebb) kuuro
süket fülekre talál (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) kaikua kuuroille korville
süketség (–, –et, –e) kuurous; (–ek, –et, –e) /puhek/ älyttön juttu
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sül (–ök, –t, –j) paistua, paahtua, kypsyä
sületlenség (–ek, –et, –e) päätön asia, päättömyys
sült (–ek, –et, –ebb) paistettu; (–ek, –et, –je) paisti
sült bolond (–ok, –ot, –) tyhmä, hassu, outo, naurettava, sinisilmäinen
süllyed (–ek, –t, –j) upota, vajota; madaltua; laskea, aleta
süllyeszt –t (–ek, –ett, süllyessz) upottaa
sün (–ök, –t, –je) siili (etymologia vrt. suomen siili)
sürget –t (–ek, –ett, sürgess) hoputtaa, hoputella
sürgős (–ek, –et, –ebb) kiireellinen (asia)
sürgősen kiireellisesti
sürgősség (–, –et, –e) kiireellisyys, kiire
sürgősségi ellátás (–ok, –t, –a) kiireellinen ensiapu, kiireellinen hoito
sűrű (–ek, –t, –bb) tiivis, tiheä, sankka, tuuhea; tiuha; paksu; (–k, –t, –je) sakka
sűrű erdő (–k, –t, erdeje/erdője) tiheikkö
sűrűn tiiviisti, tiheästi, usein
süt –t (–ök, –ött, süss) paistaa, leipoa
sütemény (–ek, –t, –e) leivonnainen, leivos
süt-főz (–ök - –ök, –ött - –ött, süss-főzz) laittaa paljon erilaisia ruokia
süti (–k, –t, –je) leivos, leivonnainen; eväste
sütő (–k, –t, –) leipova, paistava; leipoja, paistaja; (–k, –t, –je) uuni
sütőpor (–ok, –t, –a) leivinjauhe
svéd (–ek, –et, –je) ruotsalainen, ruotsi(n kieli)
svédasztal (–ok, –t, –a) seisovapöytä, lounaspöytä
Svédország (–, –ot, –a) Ruotsi
svédül ruotsiksi, ruotsia
Sz
szab –t (–ok, –ott, –j) leikata, tehdä ompelukaava/vaateompelun kaava
szabad 1. (–ok, –ot, –abb) vapaa, luvallinen, sallittu
szabad 2. + (–t) –ni (kolmannessa persoonassa: –, ott, –jon) voida; saada tehdä jtak
Szabad! Sisään!
szabadban ulkona, ulkosalla
szabaddá lesz (yleensä kolmannessa persoonassa: –, lett, legyen) vapautua, tulla vapaaksi
szabaddá tesz –t (–ek, tett, tégy) vapauttaa
szabad ég alatt levő (–k, –t, –) ulkosalla oleva
szabad hely (–ek, –et, –e) vapaa paikka
szabadidejében sportol (–ok, –t, –j) vapaa-aikanaan hän harrastaa urheilua
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szabadidejükben olvasnak vapaa-aikanaan he lukevat
szabadidő (–, –t, –ideje) vapaa-aika
szabadidődben vapaa-aikanasi
szabadidőmben vapaa-aikanani
szabadidőnkben vapaa-aikanamme
szabadidőruha (–´k, –´t, –´ja) vapaa–ajan vaate(et)
szabadidősport (–ok, –ot, –ja) harrasteurheilu
szabadidőtökben vapaa-aikananne
szabadjára enged –t (–ek, –ett, –j) päästää jk vapaaksi
szabadkereskedelmi egyezmény (–ek, –t, –e) vapaakauppasopimus
szabadon vapaasti
szabadság (–ok, –ot, –a) vapaus; loma
szabadságra megy (–ek, ment, menj) lähteä lomalle, vaihtaa vapaalle
szabadság utáni vágy (–ak, –at, –a) vapaudenkaipuu
szabadtéri színpad (–ok, –ot, –a) kesäteatteri
szabály (–ok, –t, –a) sääntö, (perus)ohje
szabályellenes (–ek, –et, –ebb) sääntöjen vastainen
szabályos (–ak, –at, –abb) säännönmukainen, sääntöjen mukainen; symmetrinen
szabályos arca van –nak/–nek hänellä on symmetriset kasvot
szabályoz –t (–ok, –ott, –z) säätää; säädellä, säännöstellä; oikaista (hampaita)
szabályozás (–ok, –t, –a) säätäminen, säätö; sääteleminen, säätely, säännösteleminen, säännöstely; oikaisu;
szabálysértés (–ek, –t, –e) rikkomus, rike
szabálytalan (–ok, –t, –abb) epätasainen; epäsäännöllinen, säännötön, sääntöjen vastainen; epäsymmetrinen
szabálytalanság (–ok, –ot, –a) epätasaisuus; epäsäännöllisyys, sääntöjenvaistaisuus
szabálytalanul epätasaisesti; epäsäännöllisesti, sääntöjen vastaisesti
szabályzat (–ok, –ot, –a) järjestyssääntö, säännös
szabás (–, –t, –a) leikkaaminen; (vaate)leikkaus
szabásminta (–´k, –´t, –´ja) ompelukaava
szabó (–k, –t, –ja) räätäli
szabvány (–ok, –t, –a) standardi
szabványméretű (–ek, –t, –) standardikokoinen
száguld (–ok, –ott, –j) syöksyä, rynnätä, kiitää, kaahata
száguldozó (–k, –t, –bb) syöksyvä, ryntäävä; (–k, –t, –ja) kaahari
száj (–ak, –at, –a) suu; suuaukko; kita (HUOM.! szám suuni, szád suusi, szája hänen suunsa, szánk suumme, szátok suunne, szájuk heidän suunsa)
(etymologia vrt. suomen suu)
szájpadlás (–ok, –t, –a) kitalaki
szájtátva bámul –t (–ok, –t, –j) tuijottaa jtak suu auki
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szak 1. (–ok, –ot, –ja) (oppi)aine
szak 2. (= versszak) (–ok, –ot, –ja) säe
szakács (–ok, –ot, –a) kokki
szakácskönyv (–ek, –et, –e) keittokirja
szakad (–ok, –t, –j) revetä, repeytyä, revähtää, jakautua, haarautua, haljeta, katketa
szakadék (–ok, –ot, –abb) kuilu, rotko
szakáll (–ak, –at, –a) parta, leukaparta
szakállas (–ak, –at, –abb) parrakas, parta–
szakasz (–ok, –t, –a) osa, juoksu, taival, taipale; kausi, vaihe, jakso, periodi; kappale, pykälä; /geom/ jana
szakaszosan jaksottain, kausittain, periodisesti
szakasztott (–ak, –at, –) täysin samanlainen
szakasztott apja aivan isänsä näköinen
szakavatott (–ak, –at, –) asiantunteva
szakember (–ek, –t, –e) ammattilainen, ammatin harjoittaja; asiantuntija
szakértelem (–, –et, –e) asiantuntemus; ammattitaito; pätevyys
szakértő (–k, –t, –je) asiantuntija
szakirányú továbbképzés (–ek, –t, –e) ammatillinen jatkokoulutus
szakiskola (–´k, –´t, –´ja) ammattikoulu (ilman ylioppilaskoetta)
szakismeret (–, –et, –e) ammatillinen osaaminen
szakképzetlen (–ek, –t, –) ilman ammattitaitoa oleva; koulutusta vailla oleva
szakképzett (–ek, –et, –) ammattitaitonen, ammattiszakképzettség (–, –t, –) ammatillinen pätevyys
szakközépiskola (–´k, –´t, –´ja) ammattikoulu (, jonka yhteydessä suoritetaan myös ylioppilaskoe)
szakma (–´k, –´t, –´ja) ammatti, ammattikunta
szakmai (–ak, –t, –) ammatti-, uraszakmai elismerés (–ek, –et, –e) ammatillinen tunnustus
szakmai előmenetel (–, –t, –e) ura
szakmai gyakorlat (–ok, –ot, –a) työharjoittelu
szakmai önéletrajz (–ok, –ot, –a) ansioluettelo
szakmai tapasztalat (–ok, –ot, –a) työkokemus
szakmai tapasztalattal rendelkező (–k, –t, –) (ihminen) työkokemuksella, työkokemusta omaava
szakmunkás (–ok, –t, –a) (ammatillisen peruskoulutuksen saanut) ammattimies
szakorvos (–ok, –t, –a) erikoislääkäri
szakrendelés (–ek, –t, –e) erikoislääkärin vastaanotto
szakrendelő (–k, –t, –je) polikliniikka, poli
szakterület (–ek, –et, –e) erikoisala
szaktudás (–, –t, –a) ammatillinen osaaminen
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szál (–ak, –at, –a) lanka, (kukka) kappale
szalad (–ok, –t, –j) juosta
szaladgál (–ok, –t, –j) juoksennella
szalámi (–k, –t, –ja) salami(makkara)
szálka (–´k, –´t, –´ja) tikku, sälö
száll (–ok, –t, –j) lentää; nousta; yöpyä
szállás (–ok, –t, –a) lentäminen; (kulkuvälineen) vaihtaminen; majapaikka, majoitus
szállásadó (–k, –t, –ja) vuokraisäntä, vuokraemäntä
szálláshely (–ek, –et, –e) majapaikka, majoitus
szállást ver (–ek, –t, –j) /vanha/ tehdä yösijaa
szállít –t (–ok, –ott, –s) kuljettaa, toimittaa
szállító (–k, –t, –ja) kuljettaja, kuljetusszálló (–k, –t, –ja) hotelli, motelli, asuntola
szálloda (–´k –´t –´ja) hotelli
szállodalánc (–ok, –ot, –a) hotelliketju
szaloncukor (cukrok, cukrot, cukra/cukorja) konvehti (, jota on käytetty perinteisesti joulukuusen koristeena)
szalonna (–´k, –´t, –´ja) pekoni, silava
szalonnasütés (–ok, –ot, –abb) pekonin tai silavan paistaminen
szám (–ok, –ot, –a) luku, lukumäärä, numero, kappale
számára /postpositio; virallinen/ hänelle, häntä varten
számít (–ok, –ott, –s) –t lukea, laskea; merkitä jtak; –nak/–nek olla tärkeä, oleellinen; käydä jstak, lukea/lukeutua jksk; N + közé kuulua joukkoon;
–ra/–re luottaa jhk, olla varma jstak; odottaa jtak; laskea jnk varaan
számítás (–ok, –t, –a) laskeminen; laskutoimitus; laskelmointi
számítástechnika (–, –´t, –´ja) tietotekniikka, ATK, IT
számítástechnikai (–ak, –t, –) tietotekniikkaan liittyvä, ATK-, ITszámítástechnikai ismeretek ATK-taidot, IT-taidot, IT-osaaminen
számíthat –ra/–re (–ok, –ott, számíthass) voi luottaa jhk/jkh/ jkn apuun, voi olla varma jstak
számító (–ak, –t, –bb) lakeva, lasku-; laskelmoiva
számítógép (–ek, –et, –e) tietokone
számítógépes játékokat játszik (–om/–ok, –ott, játssz) pelata tietokonepelejä
számla (–´k, –´t, –´ja) lasku; kuitti; tili
számlakivonat (–ok, –ot, –a) tiliote
számlál –t (–ok, –t, –j) laskea
számlát nyit (–ok, –ott, nyiss) avata tili
számláz –t (–ok, –ott, –z) laskuttaa; kirjoittaa/lähettää lasku
számodra /postpositio; virallinen/ sinulle, sinua varten
szamóca (–´k, –´t, –´ja) metsämansikka
284

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

számol –t (–ok, –t, –j) laskea
számomra /postpositio; virallinen/ minulle, minua varten
számos (–ak, –at, –abb) lukuisa
számot ad –ról/–ről (–ok, –ott, –j számot) raportoida
számotokra /postpositio; virallinen/ teille, teitä varten
számtalan lukuisa
számtalanszor lukemattoman kerran
számú (–ak, –t, –) lukumäärältään, numero ...
számukra /postpositio; virallinen/ heille, heitä varten
számunkra /postpositio; virallinen/ meille, meitä varten
száműz –t (–ök, –ött, –z) karkottaa
száműzés (–ek, –t, –e) karkotus, karkottaminen
száműzetésben karkotuksessa
számzár (–ak, –at, –a) numerolukko
szanaszéjjel hujan hajan, sikin sokin
szanaszét hujan hajan, sikin sokin
szándék (–ok, –ot, –a) aikomus, aie
szándéknyilatkozat (–ok, –ot, –a) aiesopimus
szándékozik –ni (–t) (–om/–ok, –ott, –z) aikoa tehdä jtak
szándéktalanul tahtomattaan, huomaamattaan
szándéka ellenére vastoin tahtoaan
szán (–ok, –t, –ja) reki, pulkka
szánkó (–k, –t, –ja) reki, pulkka, liukuri
szánkózik (–ok, –ott, –z) laskea mäkeä
szánt (–t) (–ok, –ott, –s) aurata, kyntää
szánt –nak/–nek jklle tarkoitettu
szántszándékkal tietoisesti, tieten tahtoen, suunnitelmallisesti
szaporodik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon) lisääntyä, karttua, sikistä
szappan (–ok, –t, –a) saippua
száraz bor (–ok, –t, –a) makea viini
száraz (–ak, –at, –abb) kuiva, kuivattu
szárazföld (–ek, –et, –je) maa
szárazföldi közlekedés (–, –t, –e) maaliikenne, maatieliikenne ja rautatieliikenne
szárazság (–, –ot, –a) kuivuus
szarka (–´k, –´t, –´ja) harakka; näpistelijä, varas
származás (–ok, –t, –a) alkuperä, syntyperä
származású (–ak, –t, –) alkuperältään, syntyperältään
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származik –ból/–ből // –ról/–ről // –tól/–től (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –zon) olla peräisin jstak/jklta; (–ok, –ott, –z) olla kotoisin jstak
szaru (–k, –t, –ja) sarveisaine, sarvi- (etymologia vrt. suomen sarvi)
szaruhártya (–´k, –´t, –´ja) sarveiskalvo
szarv (–ak, –at, –a) sarvi (etymologia vrt. suomen sarvi)
szarvas (–ak, –at, –) sarvellinen, sarvekas, sarvipää, sarvi-; (–ok, –t, –a) saksanhirvi
szarvashiba (–´k, –´t, –´ja) oikein suuri virhe, emämoka
szarvasmarha (–´k, –´t, –´ja) nauta(eläin), karja
szatyor (szatyrok, szatyrot, szatyra) (ostos)kassi
szavahihető (–ek, –t, –bb) /vain ihmisestä/ luotettava, uskottava, rehellinen, pettämätön
szavahihetetlen (–ek, –t, –ebb) /vain ihmisestä/ epäluotettava, epärehellinen
szavak nélküli kommunkáció (–, –t, –ja) sanaton viestintä
szaván fog –t (–, –ott, –) muituttaa jkta lupauksestaan/annetuista sanoistaan//varmistaa, että toinen pitää sanansa
szavatossági ideje lejárt voimassaoloaika on päättynyt
szavatossági idő (–k, –t, ideje) voimassaoloaika, käyttöaika, viimeinen käyttöpäivä
szavaz –ra/–re (–ok, –ott, –z) äänestää jtak
szavazás (–ok, –t, –a) äänestys; vaalit
szavazat (–ok, –ot, –a) ääni (vaaleissa)
szavazati jog (–, –ot, –a) äänioikeus
szavazati joggal rendelkező (–k, –t, –) äänioikeutettu
szavazó (–k, –t, –ja) äänestäjä
szavazócédula (–´k, –´t, –´ja) äänestyslippu
szavazókörzet (–ek, –et, –e) vaalipiiri
száz (–ak, –at, –a) sata (etymologia vrt. suomen sata)
század (–ok, –ot, –a) vuosisata; sadasosa
századik (–ak, –at, –a) sadas
százalék (–ok, –ot, –a) prosentti
százalékos (–ak, –at, –) prosentuaalinen
százas (–ak, –at, –) sadas; (–ok, –t, –a) satanen, satasen kolikko/seteli, sadan forintin kolikko, sadan euron seteli
szebb kauniimpi (ks. szép)
szed –t (–ek, –ett, –j) poimia, korjata; käyttää lääkettä (säännöllisesti)
Szedd a lábad! /sinuttelu yksikössä/ Liikettä! Liikettä kinttuihin! Reippaasti vaan!
szédít –t (–ek, –t, –) jkta huimaa, jkta pyörryttää; panna jkn pää pyörälle; syöttää jklle jtak
szédítő magasság (–ok, –ot, –a) huimaava korkeus
Szedjétek a lábatokat! /sinuttelu monikossa/ Liikettä! Liikettä kinttuihin! Reippaasti vaan!
Szedjük a lábunkat! /monikon ensimmäinen persoona/ Liikettä! Liikettä kinttuihin! Reippaasti vaan!
szédül (–ök, –t, –j) jkta huimaa, jkta pyörryttää
szédületes (–ek, –et, –ebb) päätä huimaava, huikea
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szédületesen huikeasti
széf (–ek, –et, –je) kassakaappi
szeg 1. –t (–ek, –ett, –j) /valikoitua tyyliä/ leikata jtak (ehjää); ommella sauma
szeg 2. (–ek, –et, –e) naula (ks. szög)
szegedi (–ek, –t, –) szegediläinen, Szegedin kaupungin
szegély (–ek, –t, –e) reunus, helma
szegélyzett –val/–vel (–ek, –ett, –) reunustettu
szegény (–ek, –ett, –j) köyhä; parka, polo, rassu(kka); edesmennyt
szegényedik (–ek, –ett, –j) köyhtyä
szegénység (–, –et, –e) köyhyys
szégyell –t (–ek, –t, –j) jkta hävettää
Szégyelld magad! Häpeä!
szégyellem magam(at) minua hävettää
szégyelled magad(at) sinua hävettää
szégyelli magát häntä hävettää
Szégyellje magát! /teitittely yksikössä/ Hävetkää!
Szégyelljék magukat! /teitittely monikossa/ Hävetkää!
Szégyelljétek magatokat! /sinuttelu monikossa/ Hävetkää!
szégyelljük magunkat meitä hävettää
szégyellitek magatokat teitä hävettää
szégyellik magukat heitä hävettää
szégyen-gyalázat synti ja häpeä, suuri häpeä
szégyenkezik N + miatt (–ek, –ett, –z) jkta hävettää, olla häpeissään
szék (–ek, –et, –e) tuoli
székesegyház (–ak, –at, –a) tuomiokirkko
székhely (–ek, –et, –e) toimipaikka, kotipaikka, päämaja
szekrény (–ek, –t, –e) kaappi
szel –t (–ek, –t, –j) leikata (etymologia vrt. suomen säle, säli-)
szél 1. (szelek, szelet, szele) tuuli
szél 2. (szélek, szélt, széle) reuna, helma, laita(puoli)
szélcsend (–, –et, –je) tyyni
szelektív hulladékgyűjtés (–, –t, –e) jätteiden lajittelu
szélén –nak/–nek jnk reunalla, varrella
szélerőmű (–művek, –művet, –műve) tuulivoimala
széles (–ek, –et, –ebb) leveä, lavea, laaja, avara
széleslátókörű (–ek, –t, –bb) avarakatseinen
szélesedik (–ek, –ett, –j) levetä, levitä, laajentua, avartua
287

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

szélesség (–, –et, –e) leveys, laveus, laajuus, avaruus
széles vállú (–ak, –t, szélesebb vállú) leveäharteinen
szelet (–ek, –et, –e) pala, siivu, viipale, leike, leikkele, patukka
szeletel –t (–ek, –t, –j) paloitella, leikata siivuja, viipaloida
szelíd (–ek, –et, –ebb) kesy; hellä, lempeä; (kasveista) jaloszelídgesztenye (–´k, –´t, –´je) jalokastanja
szellem (–ek, –et, –e) kummitus, aave, haamu; paha henki; henki; henkevyys
szellemi (–ek, –t, –) henkinen, hengellinen; aateszellemileg henkisesti
szellemi munka (–´k, –´t, –´ja) henkinen työ
szellemi műhely (–ek, –t, –e) ajatushautamo, aivoriihi
szellő (–k, –t, –je) tuulahdus
szellőzik (–ök, –ött, –z) tuulettua
szellőztet –t (–ek, –ett, szellőztess) tuulettaa
szélső (–k, –t, –bb) reunimmainen, uloin, ääri-, äärimmäis-, äärimmäinen, laita; (–k, –t, –je) laitahyökkääjä
szélsőbal (–, –t, –) äärivasemmisto
szélsőjobb (–, –ot, –) äärioikeisto
szélsőséges (–ek, –et, –ebb) ääri-, äärimmäinen, epävakaa
szélvédő (–k, –t, –je) tuulilasi
szélvihar (–ok, –t, –a) myrskytuuli
szem (–ek, –et, –e) silmä; silmukka; jyvä; kappale, pala; (viinirypäleen jne.) marja; ainoa (etymologia vrt. suomen silmä)
szembe N + –val/–vel /postpositio/ vastapäähän, vastaan
szembe jön –val/–vel (jövök, jött, gyere/jöjj) tulla kohti jkta
szembe jövő (–k, –t, –) vastaantuleva
szemben N + –val/–vel /postpositio/ jtk vastapäätä, vastassa, vasten, vastaan
szembesít –t –val/–vel (–ek, –ett, –s) ristiinkuulustella; vertailla
szembetűnő (–ek, –t, –bb) silmiinpistävä, ilmiselvä
szemből silmästä; vastapäisestä suunnasta, vastaan
szemből érkező (–k, –t, –) vastaantuleva, vastapäisestä suunnasta tuleva
szeme előtt (–nak/–nek) jnk silmien edessä
szeme fénye (–nak/–nek) jkn silmäterä
szeme láttára (–nak/–nek) jkn silmien edessä, jnk nähden
személy (–ek, –t, –e) henkilö, persoona
személyautó (–k, –t, –ja) henkilöauto
személyazonosság (–ek, –t, –j meg) henkilöllisyys
személyazonossági igazolvány (–ok, –t, –a) /vanh/ henkilöllisyystodistus
személyazonosító igazolvány (–ok, –t, –a) henkilöllisyystodistus
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személyes (–ek, –et, –ebb) -hengen; henkilökohtainen; persoonaszemélyes névmás (–ok, –t, –a) persoonapronomini
személyesen henkilökohtaisesti
személygépkocsi (–k, –t, –ja) henkilöauto
személyhez fűződő jogok ihmisen perusoikeudet
személyi (–ek, –t, –) henkilö-; (–k, –t, –je) /puhek/ henkilöllisyystodistus, henkkari
személyi adatlap (–ok, –ot, –ja) henkilötietokaavake
személyi adatok henkilötiedot
személyi azonosítószám (–ok, –ot, –a) henkilötunnus
személyi igazolvány (–ok, –t, –a) henkilöllisyystodistus
személyiség (–ek, –et, –e) persoonallisuus, persoona
személyiségi jogok ihmisen perusoikeudet
személyrag (–ok, –ot, –ja) (igei) persoonapääte; (birtokos) possessiivisuffiksi
személyre szóló (–ak, –t, –) henkilökohtainen, yksilöllinen
személyi számítógép (–ek, –et, –e), PC (pécé) henkilökohtainen tietokone, PC (peesee)
személyvonat (–ok, –ot, –a) henkilöjuna
személytelen (–ek, –t, –ebb) kasvoton, persoonaton; yksipersoonainen (verbi)
személyzet (–, –et, –e) henkilökunta, henkilöstö
szemesnek áll a világ röyhkeä pärjää, röyhkeys maan perii
szemész (–ek, –t, –e) silmälääkäri, silmätautien erikoislääkäri
szemészet (–ek, –t, –e) silmätautien osasto/polikliniikka
szemeszter (–ek, –t, –e) lukukausi
szemeszterenkén lukukausittain
szemét (szemetek, szemetet, szemete) roska, rikka, roju; roisto
szemét alak (–ok, –ot, –ja) alhainen roisto
szemetel (–ek, –t, –j) roskata
szemetes (–ek, –t, –e) roskakori, roska-astia; roskakuski
szemetesautó (–k, –t, –ja) roska-auto
szemétláda (–´k, –´t, –´ja) roskalaatikko; /slangi/ paskiainen
szemétszállítás (–, –t, –a) jätehuolto, jätteiden kuljetus
szemez (–ek, –ett, –z) –val/–vel pitää silmäpeliä jkn kanssa; –t silmuttaa jtak
szemezés (–ek, –t, –e) silmäpeli; silmuttaminen, silmutus
szemgyulladás (–, –t, –a) silmätulehdus
szeminárium (–ok, –ot, –a) seminaari
szemközt –val/–vel /postpositio/ vastaapäätä; vastassa (ks. szemben)
szemközti –val/–vel vastapäinen; vastassa oleva (ks. szemben)
szemlátomást silmin nähden, silmissä
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szemlél –t (–ek, –t, –j) katsella, silmäillä, tarkastella
szemlélet (–ek, –et, –e) -katsomus, näkemys
szemléletformálás (–ok, –ot, –a) mielipiteiden muovaaminen
szemléletes (–ok, –ot, –a) havainnollinen
szemléltet –t –val/–vel (–ek, –ett, szemléltess) havainnollistaa jtak jllak
szemléltetőeszköz (–ok, –ot, –a) havainnoillistava esine
szemmelláthatólag silmin nähden, silmissä
szempilla (–´k, –´t, –´ja) ripsi
szempillafesték (–ek, –et, –e) ripsiväri
szempillafestés (–, –t, –e) ripsien värjäys
szempillantás alatt silmänräpäyksessä
szempont (–ok, –ot, –ja) näkökulma, seikka, vinkkeli
szempontjából –nak/–nek jstakin näkökulmasta
szemrebbenés nélkül silmää räpäyttämättä
szemrebbenés nélkül hazudik (–ok, –ott, –j) valehdella silmää räpäyttämättä
szemrehányás (–ok, –t, –a) moite, huomautus, syytös
szemrehányásokkal illet –t (–ek, –ett, illess) /valikoitua tyyliä/ moittia/huomauttaa jklle jstak/syyttää jkta
szemrehányást tesz –nak/–nek –ért (–ek, tett, tégy/tegyél) esittää moitteita/huomautuksia/syytöksiä
szemszög (–ek, –et, –e) näkökulma
szemtelen (–ek, –t, –ebb) hävytön, röyhkeä, häikäilemätön
szemtelenség (–ek, –et, –e) hävyttömyys, röyhkeys, häikäilemättömyys
szemüveg (–ek, –et, –e) silmälasit
szemüvegkeret (–ek, –et, –e) silmälasikehykset
szemüveges (–ek, –t, –) silmälasipäinen
szemzés (–ek, –t, –e) silmuttaminen (ks. szemezés)
széna (–, –´t, –ja) heinä
szénanátha (–, –´t, –´ja) heinänuha
szendvics (–ek, –et, –e) voileipä
szénsavas (–ak, –at, –abb) hiilihappoinen
szénsavmentes (–ek, –et, –ebb) hiilihapoton
szent (–ek, –et, –ebb) pyhä; (–ek, –et, –je) pyhimys
szentel –t –nak/–nek (–ek, –t, –j) uhrata, suoda, antaa
szenteste (–´k, –´t, –´je) jouluaatto; jouluaattona, aatoniltana
szenved (–ek, –ett, –j) (–tól/–től) kärsiä (jstak); –ban/–ben potea jtak, jklla on jk sairaus
szenvedély (–ek, –t, –e) intohimo, kiihko, mieliharrastus
szenvedélybeteg (–ek, –t, –e) addikti, riippuvainen
szenvedélyes (–ek, –et, –ebb) intohimoinen, kiihkeä, kiivas
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szenvedés (–, –t, –e) kärsimys
szenvedő ige (–´k, –´t, –´je) passiiviverbi
szenny (–, –et, –e) lika, loka, saasta
szennyes (–ek, –et, –ebb) /valikoitua tyyliä/ likainen, saastainen; (–ek, –t, –e) pyykki
szennyestartó (–k, –t, –ja) pyykkikori
szennyez –t (–ek, –ett, –z) liata, tahrata, tuhrata, saastuttaa
szennyezés (–, –t, –e) sastuttaminen
szennyeződés (–, –t, –e) likaantuminen, saastuminen; saaste
szennyvíz (–vizek, –vizet, –vize) likavesi, viemärivesi
szennyvízcsatorna (–´k, –´t, –´ja) viemäri
szép (–ek, –et, szebb) kaunis, komea
szépen kauniisti, hyvin
szép kis cirkusz (–, –t, –a) aikamoinen/melkoinen hässäkkä
szép kis ház (–ak, –at, –a) kaunis pienitalo
szép lassan pikkuhiljaa
szép nagy (–ok, –ot, –) hyvin iso
szép sorjában perä perään
szépirodalom (szépirodalmak, szépirodalmat, szépirodalma) kaunokirjallisuus
szépirodalmi (–ak, –t, –) kaunokirjallisuuden, kaunokirjallisuusSzépművészeti Múzeum (–, –ot, –a) Taidemuseo (Budapestissa)
szépség (–ek, –et, –e) kauneus, komeus; kaunotar, komistus
szeptember (–ek, –t, –e) syyskuu
szer (–ek, –t, –e) aine; keino; /urheilu/ teline
szerda (–´k, –´t, –´ja) keskiviikko
szerdán keskiviikkona
szerecsenmosás/szerecsenmosdatás (–ok, –t, –a) (jnk maineen epätoivoinen) puhdistaminen, jnk kunnian (epätoivoinen) palauttamisyritys
szerel –t (–ek, –t, –j) asentaa, korjata; (pallopelissä) riistää pallo vastustajalta
szerelés (–ek, –t, –e) korjaaminen; asentaminen; (pallon) riisto; /puhek/ kuteet
szerelmi bánata van –nak/–nek jklla on sydänsuruja, jk on pettynyt rakkauteen
szerelő (–k, –t, –) korjaava, korjaus-; (–k, –t, –je) korjaaja
szerelvény (–ek, –t, –e) rakennussarja; juna
szerelvénybolt (–ek, –t, –e) rautakauppa
szerencse (–, –´t, –´je) onni, tuuri; onneksi
szerencse a szerencsétlenségben onni onnettomuudessa
Szerencse, hogy ... Onneksi…
szerencsejáték (–ok, –ot, –a) uhkapeli; veikkaus
szerencsejátékos (–ok, –t, –a) uhkapeluri
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szerencséje van –nak/–nek jklla on onni/hyvä tuuri (szerencsém van, szerencséd van, szerencséje van, szerencsénk van, szerencsétek van, szerencséjük van)
szerencsemalac (–ok, –ot, –a) onnenpossu /uudenvuodenaaton possu, joka tuo uskomusten mukaan onnea/
szerencsére onneksi
szerencsétlen (–ek, –t, –ebb) onneton; avuton
szerencsétlenkedik (–ek, –ett, –j) käyttäytyä onnettomasti/avuttomasti, sählätä, mähliä
szerencsétlenség (–ek, –et, –e) onnettomus; avuttomuus
szerencsétlenül jár (–ok, –t, –j) epäonnistua, joutua onnettomuuteen, jkn käy huonosti
szerény (–ek, –t, –ebb) vaatimaton, niukka
szerep (–ek, –et, –e) rooli, merkitys
szerepel –ban/–ben (–ek, –t, –j) olla jssakin roolissa; olla jssak, löytyä jstak
szerepet alakít –ban/–ben (–ok, –ott, –s) olla jssakin roolissa
szerepet játszik –ban/–ben (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –ott, játsszon) jklla/jllak on rooli/merkitys jssak
szereplő (–k, –t, –) jssak roolissa oleva; jssak oleva, jstak löytyvä; (–k, –t, –je) henkilö
szeret (–ek, –ett, szeress) –t rakastaa, pitää jstk; –ni –t tehdä mielellään jtak
Szeretettel: /henkilökohtaisen kirjeen lopussa/ Rakkaudella, Terveisin; /ojennettaessa esim. lahjaa/
szeretne + –ni haluta + infinitiivi; kaivata; hän haluaisi jtak; hän kaipaa jtak
szeretnék haluan, haluasin
szeretnénk haluamme, haluaisimme
szerető (–ek, –t, –bb) rakastava; (–k, –t, –je) rakastaja, heila
szerez –t (szerzek, szerzett, szerezz) hankkia, järjestää, ostaa; säveltää
szerint mukaan, mukaisesti; jkn mielestä
szerinte hänen mukaansa, hänen mielestään, hänestä
szerinted mielestäsi, sinusta
szerintem mielestäni, minusta
szerintetek mielestänne, teistä
szerintük heidän mukaansa, heidän mielestään, heistä
szerintünk mielestämme, meistä
szerkeszt –t (–ek, –ett, szerkessz) laatia, rakentaa; toimittaa
szerkesztő (–k, –t, –je) toimittaja
szerszám (–ok, –ot, –ja) työkalu; (hevosen) valjaat
szerszámosláda (–´k, –´t, –´ja) työkalupakki
szerte ympäri(insä)
szertorna (–, –´t, –´ja) telinevoimistelu
szert tesz –ra/–re (–ek, tett, tégy/tegyél) /valikoitua tyyliä/ hankkia jtak, saada jtak
szerv (–ek, –et, –e) elin
szerves (–ek, –et, –) elimellinen, orgaaninen
szervetlen (–ek, –t, –ebb) epäorgaaninen
292

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

szervez –t (–ek, –ett, –z) järjestää, järjestellä
szervezésében –nak/–nek jnk järjestämänä
szervezet (–ek, –et, –e) elimistö, organismi; järjestö, yhdyskunta
szervezetlen (–ek, –t, –ebb) huonosti järjestetty, järjestäytymätön
szervezett (–ek, –et, –ebb) järjestetty, hyvin järjestetty, järjestäytynyt
szervezett bűnözés järjestäytynyt rikollisuus
szervezetten järjestäytyen, järjestäytyneenä, järjestäytyneinä
szervezkedik (–ek, –ett, –j) järjestäytyä
szerviz (–ek, –et, –e) autokorjaamo
szervrendszerek (–, –et, –) elimet
Szervusz! Terve!
Szervusztok! Terve! (kun tervehditään kahta tai useampaa ihmistä)
szerző (–k, –t, –je) kirjoittaja, kirjailija; (zene–) säveltäjä
szerződés (–ek, –t, –e) sopimus, kauppakirja
szerződési feltételek sopimusehdot
szerződést köt –val/–vel tehdä sopimus, allekirjoittaa sopimus jkn kanssa
szerződő felek sopimuspuolet
szét 1. halki, kahtia, erilleen
szét- 2. /prefiksi/
szétbont (–ok, –ott, –s szét) purkaa
szétesik (–ek, –ett, ess szét) hajota
szétlibbentve heilauttaen auki
szétnéz (–ek, –ett, –z szét) katsoa ympäri
szétszed –t (–ek, –ett, –j szét) purkaa
szét van szedve olla purettu (kappaleiksi)
szét van szóródva olla hajallaan
Szevasz! Hei!, Moi!, Terve!
Szevasztok! Hei!, Moi!, Terve (kun tervehditään kahta tai useampaa ihmistä)
Szia! Hei!, Moi!, Moikka!
Sziasztok! Hei!, Moi!, Moikka! (kun tervehditään kahta tai useampaa ihmistä)
szid –t (–ok, –ott, –j) moittia, haukkua
sziget (–ek, –et, –e) saari, saareke
szigeti bejáró saaren toinen pää
szigetel –t (–ek, –t, –j) eristää, laittaa eriste
szigorít –n/–on/–en/–ön (–ok, –ott, –s) tiukentaa
szigorodik (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon) tiukentua
szigorú (–ak, –t, –bb) ankara, tiukka
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szigorúan ankarasti, tiukasti
szigorúan véve tarkkaan ottaen
szigorú fegyelmet tart (–ok, –ott, –s) pitää kovaa komentoa
szilánk (–ok, –ot, –ja) sirpale, siru
szilánkokra tör –t (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön) särkeä sirpaleiksi/siruiksi
szilánkokra törik (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön) mennä sirpaleiksi/siruiksi
szilárd (–ak, –at, –abb) luja; kiinteä
szilfa (–´k, –´t, –´ja) jalava (etymologia vrt. suomen salava)
szilva (–´k, –´t, –´ja) luumu
szilvás (–ak, –at, –abb) luumuszilveszter (–ek, –t, –e) uudenvuodenaatto
szilveszteri (–ek, –t, –) uudenvuodenaaton
szimpatikus (–ak, –at, –abb) sympaattinen
szín (–ek, –t, –e) väri
színárnyalat (–ok, –ot, –a) sävy
színdarab (–ok, –ot, –ja) näytelmä
színe elé –nak/–nek jkn eteen (valikoitu tyyli)
színes (–ek, –et, –ebb) värillinen, väriszínesít –t –val/–vel (–ek, –ett, –s) värittää, tehdä vaihtelevaksi
színész (–ek, –t, –e) näyttelijä
színészet (–, –et, –e) näytteleminen
színésznő (–k, –t, –je) naisnäyttelijä
színez (–ek, –ett, –z) värittää
színezés (–ek, –t, –e) värittäminen; värjääminen
színezetű (–ek, –t, –bb) -värinen, -vivahteinen
szingli (–k, –t, –je) /puhek/ sinkku
színház (–ak, –at, –a) teatteri
szint (–ek, –et, –je) kerros; taso
szinte melkein
Szinte hihetetlen! Uskomatonta!
színtelen (–ek, –t, –ebb) väritön
szintén myös
színtiszta igazság puhdas totuus
színű (–ek, –t, –bb) värinen
színvak (–ok, –ot, –) värisokea
színvonal (–, –at, –a) taso
színvonalas (–ak, –at, –abb) tasokas, koskeatasoinen
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szipogva–szepegve – nyyhkytellen, itkien
szív 1. (–ek, –et, –e) sydän (etymologia vrt. suomen sydän, sydäme-)
szív 2. –t (–ok, –ott, –j) imeä; polttaa jtak tiettyä tupakkaa, tms.; /puhek/ jkn käy kömpelösti
szivacs (–ok, –ot, –a) pesusieni
szivar (–ok, –t, –ja) sikari
szivárvány (–ok, –t, –a) sateenkaari
szívből sydämestään
Szívből gratulálok! Onneksi olkoon! Sydämelliset onnittelut!
szívére vesz –t (–ek, vett, végy/vegyél) ottaa vakavasti, sydämistyä
szíves (–ek, –et, –ebb) sydämellinen, ystävällinen
Szíves engedelmével!/Szíves engedelmükkel! Sallikaa (jkn + inf.)! Sallinette (jkn + inf.)!
szív- és érrendszeri betegségek sydän- ja verisuonitaudit
Szíves figyelmébe ajánlom! Suosittelen lämpimästi!
szíves-örömest ilomielin
szívességet kér –tól/–től (–ek, –t, –j) pyytää jklta palvelusta
szíves vendéglátás (–, –t, –a) sydämellinen vieraanvaraisuus
szívesen ystävällisesti, sydämellisesti; ilomielin, mielellään, mielelläni, milelläsi, jne.; ei kestä!
szívószál (–ak, –at, –ja) (mehu)pilli
szívószálas (–ak, –at, –a) pillimehu
szívtelen (–ek, –t, –ebb) sydämetön
szívvel-lélekkel csinál –t (–ok, –t, –j) tedä jtak täydellä antaumuksella
szkájpol (–ok, –t, –j) skypettää
szkennel –t (–ek, –t, –j) skannata
szkenner (–ek, –t, –je) skanneri
szlovák (–, –ot, –) slovakialainen, slovakki; (–, –ot, –ja) slovakin kieli
Szlovákia (–, –´t, –´ja) Slovakia
szlovákiai (–ak, –t, –) slovakialainen, Slovakiasta oleva
szlovákul slovakiksi, slovakiaa
szlovén (–, –t, –) slovenialainen, (–, –t, –ja) sloveeni(n kieli)
szlovénul sloveeniksi, sloveniaa
szlömösödés (–, –t, –e) slummiutuminen
szmájli (–k, –t, –ja) hymiö
szó (szavak szót szava) sana
szó, ami szó totta puhuen
szoba (–´k, –´t, –´ja) huone
szobabicikli (–k, –t, –je) kuntopyörä
szóba elegyedik –val/–vel (–ek, –ett, –j) alkaa keskustella jkn kanssa
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szóban forgó (–k, –t, –ja) kyseessä oleva, kyseinen
szóba hoz –t mainita
szobaszám (–ok, –ot, –a) huoneen numero
szobát foglal (–ok, –t, –j) varata huone
szobatárs (–ak, –at, –a) kämppäkaveri
szóbeli (–k, –t, –je) suullinen
szóbeli vizsga (–´k, –´t, –´ja) suullinen tentti
szobor (szobrok, szobrot, szobra) veistos, patsas
szobrász (–ok, –t, –a) kuvanveistäjä
szociális háló sosiaalinen verkosto
szociális média sosiaalinen media, some
szociális ösztöndíj apuraha, joka maksetaan opiskelijan (ja hänen perheensä) tulojen perusteella
szokás (–ok, –t, –a) tottumus, tapa; perinne
szokások (–, –at, –) tavat; tapakulttuuri
szokásos (–ak, –at, –) tavallinen, tavanomainen, tuttu
szokás szerint tavan mukaan, niin kuin aina
szokatlan (–ok, –t, –abb) epätavallinen
szokik (taipuu vain indikatiivin menneessä ajassa) (szoktam, szokott, –) olla tapana; verbi perfektissä
szoknya (–´k, –´t, –´ja) hame
szokott –ni –t olla jllak tapana
Szoktál reggelizni? Syötkö yleensä aamiaista?
szoktam minulla on tapana tehdä jtak; olen tehnyt jtak
szól (–ok, –t, –j) –t –nak/–nek kutsua jk; puhua; soida; –ról/–ről kertoa jstak; –nak/–nek olla tarkoitettu jklle; –t –hoz/–hez/–höz olla jtak mieltä jstak
szól a zene musikki soi
szolfézs (–, –t, –a) nuottien lukeminen
szolgál –t (–ok, –t, –j) palvella; –ra/–re palvella jtak, olla käytössä jhk
szolgáltat –t (–ok, –ott, szolgáltass) tarjota jk palvelu
szolgáltatás (–ok, –t, –a) palvelu
szolgáltató (–k, –t, –ja) palveluntarjoja
szólít –t (–nak/–nek) (–ok, –ott, –s) kutsua jk jksik, puhutella jllak nimellä, sanoa jk jksik
szóló –nak/–nek (–k, –t, –) puhuva; tarkoitettu; (–k, –t, –ja) puhuja; yksinlaulu
szombat (–ok, –ot, –ja) lauantai
szombaton lauantaina
szombatonként lauantaisin
szomj (–, –at, –a) jano
szomjas (–ak, –at, –abb) janoinen
szomjas vagyok/vagy, ő szomjas, szomjasak vagyunk/vagytok, ők szomjasak minulla on jano, jne.
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szomjúság ks. szomj
szomorkodik (N + miatt) (–ok, –ott, –j) olla surullinen/alakuloinen, murehtia jtak
szomorú (–ak, –t, –bb) surullinen, alakuloinen
szomorúan surullisena, surullisesti, alakuloisesti
szomorúság (–ok, –ot, –a) suru, surumielisyys, alakulo
szomorúsággal suurullisena, surumielisenä, surullisesti
szomorúságot okoz –nak/–nek aiheuttaa surua jklle, surettaa jkta
szomorú szívvel surumielisesti
szomorúvá tesz –t surettaa jkta
szomszéd (–ok –ot –ja) naapuri, vieruskaveri, vierustoveri
szomszéd úr naapurin herra
szomszédos –val/–vel (–ak, –at, –) naapuri-, naapurissa oleva
szomszédság (–, –ot, –a) naapuruus; naapurit
szó nélkül sanotta mitään/sanaakaan
szónoki emelvény puhujankoroke
–szor/–szer/–ször kerta
szórakozás (–, –t, –a) huvi, huvittelu
szórakozik (–om/–ok, –ott, szórakozz) huvitella, käydä ulkona
szórakoztat –t (–ok, –ott, szórakoztass) viihdyttää
szórakoztató (–, –t, –bb) viihdyttävä, viihde-, hauska
szorgalmas (–ak, –at, –abb) ahkera, uttera, toimelias
szorgalmaz –t (–, –t, –a) edistää, ajaa (asiaa)
szorgalmi időszak lukuvuosi, opiskeluaika
szorgalom (–, szorgalmat, szorgalma) ahkeruus, utteruus, toimeliaisuus
szorgos (–ak, –at, –abb) ahkera, uttera, toimelias
szorgoskodik (–ok, –ott, –j) ahkeroida
szorít (–ok, –ott, –s) –t puristaa, pusertaa; painaa; kiristää, ahdistaa; pakottaa, kovistaa, rajoittaa; –nak/–nek kannustaa jtak, pitää peukkua jklle, tsempata
szorít az idő –t jkn aika on kortilla
szorítkozik –ra/–re (–om/–ok, –ott, –z) tyytyä jhk, rajoittua jhk, keskittyä jhk
szoros (–ak, –at, –abb) tiukka, kireä, piukka, ahdas, puristava; (–ok, –t, –a) sola
szoros verseny tiukka ottelu, tiukka kilpailu
szorosan egymás mellé vieri viereen
szorosan egymás mellett vieri vieressä
szorul (–ok, –t, –j) –ba/–be puristautua, juuttua, ahdistua; olla ahtaalla, joutua ahtaalle; –ra/–re kaivata jtak, tarvita jtak, olla jnk tarpeessa
szorult helyzetben van olla ahdingossa, olla vaikeuksissa
szorultság (–, –ot, –a) ahdinko, hätä
szó se róla epäilemättä
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szósz (–ok, –t, –a) kastike; sose
szószátyár (–ok, –t, –) hölysuu
szó szerint sananmukaisesti
szót ejt –ról/–ről (–ek, –ett, –s) puhua jstak
szót fogad –nak/–nek (–ok, –ott, –j) totella jkta; uskoa jkn puhetta
szót kerít –ra/–re (–ek, –ett, –s) puhua jstak
szótár (–ak, –t, –ja) sanakirja
szótároz –t (–ok, –ott, –z) katsoa sanakirjasta
szótlan (–ok, –t, –abb) sanaton, puhumaton, äänetön
szótlanság (–, –ot, –a) puhumattomuus
szóvá tesz –t (–ek, tett, tegyél) mainita, ottaa puheeksi
szóval eli, elikkä, siis
szó van –ról/–ről kyse on jstak, puhe on jstak
sző (szövök, szőtt, szőj) kutoa (etymologia vrt. suomen sää ’säie’)
szög (–ek, –et, –e) naula (ks. myös szeg); /geometria/ kulma
szögel –t (–ek, –t, –j) naulata
szőke (–´k, –´t, –´bb) vaalea (hiuksinen)
szőke hajú (–ak, –t, –) vaalea, vaaleahiuksinen, vaaleaverikkö
szőkeség (–, –et, –e) vaaleus, vaaleahiuksisuus; vaaleaverikkö
szőke Tisza Tiszajoen attribuutti (viitaten keltaiseen hiekkapohjaan)
szökés (–ek, –t, –e) pakeneminen, pako, karkaaminen, karkaus
szökésben van (vagyok, volt, légy/legyél) olla pakomatkalla/karkuteillä/karkumatkalla
szökevény (–ek, –t, –e) karkuri
szökik (–ök, –ött, –j) karata, paeta
szőkít –t (–ek, –ett, –s) vaalentaa (hiukset)
szőkítés (–ek, –t, –e) vaalentaminen, vaalennus
szőkítő (–k, –t, –bb) vaalentava, vaalennus-; (–k, –t, –je) vaalentaja, vaalennusaine
szökőév (–ek, –et, –e) karkausvuosi
szökőkút (–ak, –at, –ja) suihkulähde
szökőnap (–ok, –ot, –ja) karkauspäivä
szökött (–ek, –et, –) karannut, paennut; (–ek, –et, –je) karkuri
szőlő (–k, –t, –je) viinirypäle; viinitila
szőnyeg (–ek, –et, –e) matto
szőr (–ök, –t, –e) karva, turkki
szőr mentén myötäkarvaan
szörfdeszka (–´k, –´t, –´ja) surffilauta
szörföl (–ök, –t, –j) surffailla
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szörfös (–ök, –t, –e) surffailija
szörfözik (–ök, –ött, –z) surffailla
szőrme (–´k, –´t, –´je) turkikset, nahka; turkistakki
szőrmebolt (–ok, –ot, –ja) turkiskauppa
szörny (–ek, –et, –e) hirviö
szörnyen hirveästi
szörnyű (–ek, –t, szörnyebb) hirveä, kauhea, kamala
szőrös (–ek, –et, –ebb) karvainen
szörp (–ök, –öt, –je) mehu, mehutiiviste
szőrtelen (–ek, –t, –ebb) karvaton
szőrtelenít –t (–ek, –ett, –s) poistaa karvoja
szőttes (–ek, –t, –e) kotikutoinen (kangas)
szöveg (–ek, –et, –e) teksti
szövegbe ágyazva tekstiympäristössä
szövegel (–t) (–ek, –t, –j) /puhek/ puhua
szövegez –t (–ek, –ett, –z) muokata tekstiä, kirjoittaa tekstimuotoon
szövegösszefüggés (–, –t, –) tekstikokonaisuus, konteksti
szövet (–ek, –et, –e) kangas, tekstiili; kudos
szövetkezik –val/–vel (–em/–ek, –ett, –z) liittoutua jkn kanssa
szövetkezet (–ek, –et, –e) osuuskunta
szövetség (–ek, –et, –e) liitto, liitouma
szövetséges (–ek, –t, –e) liittolainen
szövetségesek (–, –et, –) liittoutuneet
szövőszék (–ek, –et, –e) kangaspuut
szú (–k, –t, –ja) puutoukka
szúnyog (–ok, –ot, –ja) hyttynen, itikka
szúnyogcsípés (–ek, –t, –e) hyttysenpurema, itikanpurema
szúnyogháló (–k, –t, –ja) hyttysverkko
szúnyogriasztó (–k, –t, –ja) hyttyskarkotin
szúr (–ok, –t, –j) pistää (etymologia vrt. suomen survaa-, survo-)
szúrás (–ok, –t, –a) pistäminen, pisto
szúr a szíve –nak/–nek jklta ottaa sydämestä
szúrós (–ak, –at, –abb) pistävä
szúrós szag (–ok, –t, –a) pistävä haju
szúrós tekintettel pistävällä katseella
szurkol (–ok, –t, –j) jännittää, olla peloissaan/jännittynyt; –nak/–nek kannattaa jkta; –t laittaa pikiä/tervaa
szurkoló (–k, –t, –ja) kannattaja
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szurok (szurkok, szurkot, szurka) piki
szurokfekete (–´k, –´t, –) pikimusta
szuvas (–ak, –at, –abb) puutoukansyömä; mätä-, mädäntynyt (hammas) (ks. szú)
szuvas fog (–ak, –at, –a) mädäntynyt hammas
szűk (–ek, –et, –ebb) tiukka, ahdas, kapea
szűkében van –nak/–nek (vagyok, volt, legyen) jklta puuttuu jtak
szűklátókörű (–ek, –t, –bb) kapeakatseinen, ahdasmielinen
szűkmarkú (–ak, –t, –bb) pihi, saita
szűkös (–ek, –et, –ebb) niukka
szükség (–, –et, –e) tarve
szükség van –ra/–re tarvita jtak, olla tarpeen
szüksége van –nak/–nek/(neki) –ra/–re hän tarvitsee jtak
szükséged van (neked) –ra/–re sinä tarvitset jtak
szükségem van (nekem) –ra/–re minä tarvitsen jtak
szükségetek van (nektek) –ra/–re te tarvitsette jtak
szükségük van (nekik) –ra/–re he tarvitsevat jtak
szükségünk van (nekünk) –ra/–re me tarvitsemme jtak
szükséges (–ek, –et, –ebb) tarvittava, tarpeellinen, välttämätön
szükséges feltételek (–, –et, –) tarpeelliset edellytykset
szükségtelen (–ek, –t, –ebb) tarpeeton, turha
szűkszavú (–ak, –t, –) vähäpuheinen
szül (–t) (–ök, –t, –j) synnyttää
szülei hänen vanhempansa
szüleid vanhempasi
szüleik heidän vanhempansa
szüleim vanhempani
szüleink vanhempamme
szüleitek vanhempanne
szülés (–ek, –et, –ebb) synnytys
szülési szabadság (–ok, –ot, –a) vanhempainvapaa
szülési szabadságon van (vagyok, volt, légy/legyél) olla vanhampainvapaalla
szülészet (–ek, –et, –e) synnytysosasto
szülész-nőgyógyász (–ok, –t, –a) gynekologi, naistentautien erikoislääkäri
születés (–ek, –t, –e) syntyminen, syntymä
születésénél fogva syntyjään, syntymästään
születési anyakönyvi kivonat (–ok, –ot, –a) syntymätodistus
születési év (–, –et, –e) syntymävuosi
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születési hely (–, –et, –e) syntymäpaikka
születési idő (–, –t, ideje) syntymäaika
születésnap (–ok, –ot, –ja) syntymäpäivä
születésnapi ünnepség (–ek, –et, –e) syntymäpäiväjuhlat
születésnapi torta (–´k, –´t, –´ja) syntymäpäiväkakku
született (–ok, –ot, –ja) syntynyt; syntyjään, omaa sukua
születik (–ek, –ett, szüless) syntyä
szülinap (–ok, –ot, –ja) synttäripäivä
szülinapi buli (–k, –t, –ja) synttärit, synttärijuhlat
szülő (–k, –t, –je) vanhempi (äiti/isä)
szülői engedéllyel vanhempien luvalla
szülői értekezlet (–ek, –et, –e) vanhempainilta
szülők (–, –et, –) vanhemmat
szülőváros (–, –t, –a) syntymäkaupunki
szünet (–ek, –et, –e) tauko, välitunti, (koulu)loma, katko
szünetel (–ek, –t, –j) olla tauolla
szüneteltet –t (–ok, –ot, –ja) pysäyttää, keskeyttää, katkaista, pitää tauolla, lopettaa väliaikaisesti
szünetet tart pitää tauko, olla tauolla; jäädä kesätauolle
szünet nélkül ilman taukoa, taukoamatta
szünidő (–k, –t, –je/–ideje) kesäloma
Szűnyj meg! /slangi/ Iho umpeen!
szünnap (–ok, –ot, –ja) (julkisten laitosten ja kauppojen) vapaapäivä, pyhäpäivä
szüntelenül lakkaamatta
szűr 1. (–ök, –t, –j) unkarilaisten paimenten koruommeltu huopaviitta
szűr 2. –t (–ök, –t, –j) siivilöidä; suodattaa; seuloa
szűrés (–ek, –t, –e) siivilöiminen; suodattaminen; seulonta
szüret (–ek, –et, –e) viininkorjuu, hedelmien poiminta; voitto
szüretel –t (–ek, –t, –j) korjata viinirypäleitä, poimia hedelmiä
szűrő (–k, –t, –je) siivilä, suodatin, seula
szűrővizsgálat (–ok, –ot, –ja) seulontatutkimus, joukkotarkastus
szürke (–´k, –´t, –´bb) harmaa
szürkebarát (–ok, –ot, –ja) (unkarilainen viinilajike)
szürkület (–, –et, –e) iltahämärä
szűz (–ek, –et, –) neitsyt-, impi; (–ek, –et, –e) neitsyt
T
tábla (–´k, –´t, –´ja) taulu, kyltti
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táblabíró (–k, –t, –ja) hovioikeuden tuomari
tábor (–ok, –t, –a) leiri
táborozik –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél (–ok, –ott, –z) olla leirissä; oleskella jssak
tábortűz (–ek, –et, –e) nuotio
tábort ver –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél (–ek, –t, –j) leiriytyä
tag (–ok, –ot, –ja) jäsen
tág (–ak, –at, –abb) leveä, väljä
tagad –t (–ok, –ott, –j) kieltää jtak
tagadhatatlan (–ok, –t, –) kieltämätön
tagadhatatlanul kieltämättä
tagadó (–k, –t, –) kieltävä; kielteinen
tagadóvá kielteiseksi
tagállam (–ok, –ot, –a) jäsenvaltio; osavaltio
tágas (–ak, –at, –abb) tilava
tagdíj (–ak, –at, –a) jäsenmaksu
tagság (–ok, –ot, –a) jäsenyys; jäsenistö, jäsenet
táj (–ak, –at, –a) maisema, seutu
tájban /postipositio/ paikkeilla, tienoilla
tájegység (–ek, –et, –e) seutu
tájékozódási futás (–, –t, –a) suunnistus
tájékozódási futó (–k, –t, –ja) suunnistaja
tájékozódási futóverseny (–ek, –t, –e) suunnistuskilpailu
tájékozódik (–ok, –ott, –j) suunnistaa; –ról/–ről hankkia tietoja jstak, perehtyä jhk, tutustua jhk
tájékoztat (–ok, –ott, tájékoztass) –t opastaa jkta; –t –ról/–ről tiedottaa, ilmoittaa jstak jklle, selostaa jtak jklle, selittää jtak jklle
tájékoztatás (–ok, –t, –a) opastaminen, opastus, tiedottaminen, tiedotus, ilmoittaminen, ilmoitus, selostaminen, selostus, selittäminen, selitys
tájékoztató (–k, –t, –) opastava, opastus-; (–k, –t, –ja) opas, esite, opastus, selostus, tiedotus, tiedotustilaisuus
tájékoztatót tart (–ról/–ről) pitää tiedotustilaisuus
tájkép (–ek, –et, –e) maisemakuva
tájt /postpositio/ paikkeilla, tienoilla
takar –t (–ok, –t, –j) peittää, verhota, kätkeä; kääriä
takarékban tart –t (–ok, –ott, –s) pitää säästötilillä jtak
takarékos (–ak, –at, –abb) säästäväinen, säästeliäs, tarkka
takarékoskodik (–val/–vel) (–ok, –ott, –j) säästää, säästellä
takarékpénztár (–ok, –t, –a) säästökassa, säästöpankki
takarít –t (–ok, –ott, –s) siivota, puhdistaa, siistiä, korjata
takarítás (–ok, –t, –a) siivoaminen, siivous, puhdistaminen, puhdistus, puhtaanapito, siistiminen, siistinä pitäminen
takarítónő (–k, –t, –je) siivooja, siistijä
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takaró (–k, –t, –) peittävä; (–k, –t, –ja) peitto, viltti
takarózik –val/–vel (–om/–ok, –ott, –z) peittää itsensä jllak, käyttää peittona jtak; puolustautua jllakin
talaj (–ok, –t, –a) maaperä
talál (–ok, –t, –j) –t –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél löytää; –t –nak/–nek todeta, huomata, pitää; –ni sattua tekemään jtak; –t osua, kohdata
(etymologia vrt. suomen tulla, tule-)
találékony (–ak, –at, –abb) kekseliäs
találékonyság (–, –ot, –a) kekseliäisyys
találgat –t (–ok, –ott, találgass) arvailla jtak
találgatás (–val/–vel kapcsolatban) (–ok, –t, –a) arvailu
található –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél (–k, –t, –) oleva, sijaitseva, löytyvä; olla, sijaita, löytyä
találkozás –val/–vel (–ok, –t, –a) tapaaminen
találkozik –val/–vel (–om/–ok, –ott, –z) tavata
találkozó (–k, –t, –ja) tapaaminen; tilaisuus
találmány (–ok, –t, –a) keksintö
talán ehkä(pä), kai
tálca (–´k, –´t, –´ja) tarjotin
tálcán kínál –t –nak/–nek (–ok, –t, –j) tarjota jtak tarjottimella
talicska (–´k, –´t, –´ja) kottikärryt
talp (–ak, –at, –a) pohja; jalkapohja
talpalávaló (–k, –t, –ja) /valikoitua tyyliä/ tanssimusiikki
talpbetét (–ek, –et, –je) pohjallinen
talponálló (–k, –t, –ja) pystybaari
talpraesett (–ek, –et, –ebb) nokkela, neuvokas, kekseliäs, rohkea
támad –t//N + ellen (–ok, –t, –j) hyökätä jkta/jtak vastaan
támadás (N + ellen) (–ok, –t, –a) hyökkäys jkta/jtak vastaan
támadást intéz N + ellen (–ek, –ett, –z) hyökätä jkta vastaan
támadó (–ak, –t, –bb) hyökkäävä, päällekarkaava; (–k, –t, –ja) hyökkääjä, päällekarkaaja
támaszkodik –ra/–re (–ok, –ott, –j) nojata jhk, turvautua jhk
támogat –t (–val/–vel) (–ok, –ott, támogass) tukea, puoltaa
támogatás (–ok, –t, –a) tuki, tukeminen, puoltaminen, puolto
támogató (–k, –t, –) tukeva, tukea antava, puoltava; (–k, –t, –ja) tukija, puoltaja
támogatott képzés (–ek, –t, –e) valtion tukema/kustantama koulutus
tan (–ok, –t, –a) oppi
tán /vanh; puhek/ ehkä
tanács (–ok, –ot, –a) neuvo; neuvosto
tanácsi /vanh/ kunnan(nevuoston)
tanácsol –t –nak/–nek (–ok, –t, –j) neuvoa jkta tekemään jtak
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tanácsot kér –tól/–től (–ek, –t, –j) pyytää neuvoa jklta
tananyag (–ok, –ot, –a) oppimateriaali
tanár (–ok, –t, –a) opettaja, lehtori
tanár lesz (–ek, lett, légy/legyél) hänestä tulee opettaja, hän opiskelee opettajaksi
Tanárnő, legyen szíves! (Naisopettajan puhuttelu pyytäessä jtak häneltä) Opettaja, saisiko ...!
Tanár úr, legyen szíves! (Miesopettajan puhuttelu pyytäessä jtak häneltä) Opettaja, saisiko ...!
tanári (–k, –t, –) opettaja-, opettajan, opettajien, opettajain-; (–k, –t, –ja) opettajainhuone
tanárnő (–k, –t, –je) (nais)opettaja
tánc (–ok, –ot, –a) tanssi
táncház (–ak, –at, –a) tanssitupa, kansantanssipaikka
táncol –t (–val/–vel) (–ok, –t, –j) tanssia
táncos hely (–ek, –et, –e) tanssipaikka
tandíj (–ak, –at, –a) lukukausimaksu
tanév (–ek, –et, –e) lukuvuosi
tanfolyam (–ok, –ot, –a) kurssi
tanít –t (–nak/–nek) (–ok, –ott, –s) opettaa, kouluttaa
tanítás (–ok, –t, –a) opettaminen, opetus
tanító (–ak, –t, –bb) opettava, opetus-, opettavainen; (–k, –t, –ja) ala-asteen opettaja
tankol –t (–ok, –t, –j) tankata
tankönyv (–ek, –et, –e) oppikirja, lukukirja
tanszék (–ek, –et, –e) laitos, oppiaine
tanterem (–termek, –termet, –terme) luokka, luentosali
tanterv (–ek, –et, –e) opetusohjelma
tantestület (–ek, –et, –e) opettajakaarti, opetushenkilökunta, opettajat
tántorog (tántorgok, tántorgott, tántorogj) hoiperrella, horjahdella, horjua
tántorogva hoiperellen, horjahdellen, horjuen
tanul (–ok, –t, –j) –t opiskella, oppia, lukea; –nak/–nek opiskella jksk
tanul a vizsgára lukea tenttiin
tanulás (–, –t –a) opiskelu; opiskeleminen, oppiminen, lukeminen; koulunkäynti
tanulmány (–ok, –t, –a) tutkielma
tanulmányok (–, –at, –) /monikko/ opinnot
tanulmányaik alatt heidän opintojensa aikana
tanulmányaim opintoni
tanulmányi eredmények opintosuoritukset, arvosanat
tanulmányi ösztöndíj (–ak, –at, –a) opintotuki, joka maksetaan keskiarvon perusteella
tanulmányokat folytat (–ok, –ott, folytass) /virallinen/ suorittaa opintoja, opiskella
tanulmányoz –t (–ok, –ott, –z) tutkia, tutkiskella
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tanuló (–k, –t, –) opiskeleva, oppiva; (–k, –t, –ja) oppija; oppilas
tanulói jogviszony (–, –t, –a) opiskeluoikeus
tanulság (–ok, –ot, –a) oppi, (tarinan) opetus
tanulságos (–ak, –at, –abb) opettavainen, valaiseva
tanya (–´k, –´t, –´ja) maatila, maatalo, taloryhmä,
tanyai (–ak, –t, –) maatalosta oleva, maatalon
tanyasi (–ak, –t, –) /negat/ maatalosta oleva, maatalon
tányér (–ok, –t, –ja) lautanen, lautastápanyag (–ok, –ot, –a) ravintoaine, ravinne
tapasztalat (–ok, –ot, –a) kokemus
tapasztalatlan (–ok, –t, –abb) kokematon
tapasztalatot szerez (szerzek, szerzett, –z) saada kokemuksia
tapasztalható (–ak, –t, –bb) oleva, ilmenevä, koettavissa oleva, havaittavissa oleva
tapint –t (–ok, –ott, –s) koskettaa
tapintás (–ok, –t, –a) kosketus
tapintat (–, –ot, –a) hienotunteisuus, tahdikkuus
tapintatból tahdikkuudesta
tapintatlan (–ok, –t, –abb) tahditon, tunkeileva
tapintatos (–ak, –at, –abb) hienotunteinen, tahdikas
tapintatosan hienotunteisesti, tahdikkaasti
tapipad (–ok, –ot, –ja) /puhek/ kosketuslevy
táplál –t (–ok, –t, –j) ravita
táplálék (–ok, –ot, –a) ravinto(aines)
táplálkozik (–ok, –ott, –z) syödä, ravita itseään
táplálkozás (–, –t, –a) ravitsemus
táplálkozási piramis (–ok, –t, –a) ruokakolmio
tápláló (–ak, –t, –bb) ravitseva
tapos –t (–ok, –ott, –s) tallata
taps (–ok, –ot, –a) taputus, suosionosoitus
tapsifüles (–ek, –t, –e) pitkäkorva, jänöjussi, pupu
tapsol –nak/–nek (–ok, –t, –j) taputtaa
tar (–ok, –t, –j) kalju, tyhjä
tár 1. –t N + elé (–ok, –t, –j) avata; esittää jklle
tár 2. lipas; kokoelma, säilytyspaikka
tarol –t (–ok, –t, –j) (urheilu) puhdistaa pöytä, olla voittoputkessa
tárol –t (–ok, –t, –j) varastoida
tárolóhely (–ek, –et, –e) säilytyspaikka
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targonca (–´k, –´t, –´ja) trukki
tárgy (–ak, –at, –a) esine, asia; aihe, aine; objekti
tárgyal (–ok, –t, –j) neuvotella
tárgyalás (–ok, –t, –a) neuvottelu
tárgyalási (–ak, –t, –) neuvottelu-/neuvotteluun liittyvä
tárgyas ragozás (–, –t, –a) objektitaivutus, määräinen (verbi)taivutus
tárgyi (–ak, –t, –) esineellinen, asiallinen, materiaalinen; objektiivinen
tárgyi feltételek (–, –et, –) materiaaliset edellytykset/puitteet, varusteet
tárgyi tudás (–, –t, –a) asiatieto
tárgyiasít –t (–ok, –ott, –s) esineellistää
tárgyiasul (–ok, –t, –j) esineellistyä
tárgyilagos (–ak, –at, –abb) objektiivinen, puolueeton
tárgykör (–ök, –t, –e) aihepiiri
tárgytalan (–ok, –t, –) on menettänyt ajankohtaisuutensa
tarka (–´k, –´t, –´bb) värikäs
tárol –t (–ok, –t, –j) säilyttää, varastoida
tároló (–k, –t, –ja) varasto, säilytystila
társadalmi (–ak, –t, –) yhteiskunnallinen, yhteiskunnan
társadalmi réteg (–ek, –et, –e) yhteikuntaluokka
társadalom (társadalmak, társadalmat, társadalma) yhteiskunta
társadalombiztosítás (–, –t, –a) sairausvakuutus ja eläkevakuutus (ks. myös tb.)
társadalombiztosítási járulék (–, –ot, –a) sairausvakuutusmaksu ja eläkevakuutusmaksu
társadalomtörténet (–ek, –et, –e) yhteiskuntahistoria
társadalomtudományok yhteiskuntatieteet
társalgás (–ról/–ről) (–ok, –t, –a) keskustelu, juttelu, rupattelu
társalgó (–k, –t, –) keskusteleva, jutteleva, rupatteleva; (–k, –t, –ja) taukohuone
társalog (–ról/–ről) (–ak, –t, –) keskustella jstak, jutella, rupatella jstak
társaság (–ok, –ot, –a) seura, seurue, porukka, jengi
társaságba jár (–ok, –t, –j) käydä ulkona, käydä ihmisten ilmoilla
társasági adó (–, –t, –ja) yhteisövero
társasági ember (–ek, –t, –) seurallinen ihminen, ulospäinsuuntautuva henkilö
társasház (–ak, –at, –a) taloyhtiö
társasházi lakás (–ok, –t, –a) asunto-osake
társasjáték (–ok, –ot, –a) seurapeli, lautapeli
társtulajdonos (–ok, –t, –a) (talo)osakkeen omistaja
tart 1. (–ok, –ott, –s) –t pitää; säilyttää ; –ra/–re pitää jnak, pitää arvossa; –ig (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –son) kestää jhk asti/saakka
tart 2. –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz // N + felé kulkea jhk suuntaan/jhk päin
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tartalmaz –t (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –zon) sisältää, sisällyttää
tartalmi (–ak, –t, –) sisältö-, sisällöllinen
tartalmilag sisällöltään
tartalom (tartalmak, tartalmat, tartalma) sisältö, sisällys, pitoisuus
tartalomjegyzék (–ek, –et, –e) sisällysluettelo
tartalommegosztás (–ok, –t, –a) sisällönjako
tartalommegosztó szolgáltatás (–ok, –t, –a) sisällönjakopalvelu
tartam (–ok, –ot, –a) ajanjakso
tartama alatt (N + –nak/–nek) jnk aikana
tartamára (N + –nak/–nek) jnk ajaksi
tartás (–ok, –t, –a) pitäminen, pito; ryhti
tartó (–k, –t, –) pitävä; säilyttävä; kestävä; kulkeva
tartomány (–ok, –t, –a) maakunta; /historia/ (Rooman) provinssi
tartós (–ak, –at, –abb) kestävä
tartós fejlődés (–, –t, –e) kestävä kehitys
tartósít –t (–ok, –ott, –s) säilöä
tartósítás (–, –t, –a) säilöminen
tartósítószer (–ek, –t, –e) säilöntäaine
tartósítószermentes (–ek, –et, –) säilöntäaineeton
tartósított (–ak, –at, –) säilötty
tartomány (–ok, –t, –a) maakunta
tartozás (–ok, –t, –a) –hoz/–hez/–höz kuuluminen jhk; –nak/–nek velka
tartozik (–om/–ok, –t, –a) (–ba/–be // –hoz/–hez/–höz) kuulua jhk; –ra/–re kuulua jklle; –nak/–nek olla velkaa jklle
tartózkodás (–ok, –t, –a) –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél oleskelu; –tól/–től pidättäytyminen
tartózkodási engedély oleskelulupa
tartózkodásiengedély-kérelem oleskelulupahakemus
tartózkodik(–ok, –ott, –j) –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél oleskella; –tól/–től pidättäytyä jstak
tartózkodik a szavazástól pidättäytyä äänestämästä
tartózkodó (–k, –t, –) –ban/–ben // –n/–on/–en/–ön // –nál/–nél oleva, oleskeleva; (–k, –t, –bb) –tól/–től pidättyvä(inen)
tartva –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz kulkiessa jhk päin, matkustaessa jhk suuntaan
táska (–´k, –´t, –´ja) laukku, salkku; silmäpussi(t)
taszító (–ak, –t, –bb) luotaantyöntävä, vastenmielinen
tat (–ok, –ot, –ja) laivan perä
tát –t (–ra/–re) (–ok, –ott, –s) avata, aukaista
tátott szájjal suu auki
Tátsa ki a száját! /lääkärissä/ Avatkaa suu! (ks. kitát)
Tátsd ki a szád jó nagyra! /lääkärissä/ Avaa suusi kunnolla!
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táv 1. (–ok, –ot, –ja) matka; etäisyys
táv– 2. kauko–, etä–, pitkän matkan
tavaly viime vuonna
tavalyi (–ak, –t, –) viime vuoden, viime vuotinen
tavalyi év viime vuosi
tavasz (–ok, –t, –a) kevät (etymologia vrt. suomen touko-)
tavaszi (–ak, –t, –bb) keväinen, kevättavaszias (–ak, –at, –abb) keväinen
tavaszi kabát (–ok, –ot, –ja) kevyt takki
tavasszal keväällä
távfutás (–, –t, –a) pitkän matkan juoksu
távfutó (–k, –t, –ja) pitkän matkan juoksija
távirányítású (–ak, –t, –) kauko-ohjattava
távirányító (–k, –t, –ja) kaukosäädin
távirat (–ok, –ot, –a) sähkesanoma
távmunka (–ok, –ot, –ja) etätyö
távol 1. kaukana, etäällä, loitolla; kauas, etäälle, loitolle
távol- 2. /prefiksi/
távolabb kauempana
távolabbi kauempana oleva
távolabbra kauemmaksi, kauemmas
távolabbról kauemmasta
távoli (–ak, –t, –bb) kaukainen, etäinen
távollátó (–k, –t, –) pitkänäköinen
távollét (–, –et, –e) poissaolo
távollévő/távollevő (–k, –t, –) kaukana oleva; poissa oleva; (–k, –t, –je) poissaolija
távolodik –tól/–től (–ok, –ott, –j) etääntyä, loitota
távolról sem ei läheskään
távolság (–ok, –ot, –a) etäisyys
távolsági busz (–ok, –t, –a) linja-auto
távolságtartó (–k, –t, –bb) etäinen, jäykkä, kylmä, pidättyväinen
távoltart –t –tól/–től (–ok, –ott, –s távol) pitää loitolla jkta jstak
távoltartás (–, –t, –a) loitolla pitäminen
távolugrás (–ok, –t, –a) pituushyppy
távolugró (–k, –t, –ja) pituushyppääjä
taxi (–k, –t, –ja) taksi
taxit hív (–ok, –ott, –j) soittaa taksi (paikalle)
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tb. (= tébé) (–k, –t, –je) sairausvakuutusmaksu ja eläkevakuutusmaksu (ks. myös társadalombiztosítás)
te (–, téged, –) sinä (etymologia vrt. suomen sinä < *tinä)
tea (–´k –´t –´ja) tee
teaház (–ak, –at, –a) teehuone
teáskanna (–´k –´t –´ja) teekannu
teáscsésze (–´k –´t –´je) teekuppi
technika (–´k –´t –´ja) tekniikka
teendő (–k, –t, –je) tehtävä, hoidettava asia, askareet
téged /te akkusatiivissa/ sinut, sinua
tegez –t (–ek, –ett, –z) sinutella jkta
tegeződik –val/–vel (–ök, –ött, –j) sinutella jkta, olla sinutteluväleissä jnk kanssa
tegnap eilen
tegnapelőtt toissa päivänä
tegnapi (–ak, –t, –) eilinen, eilispäivän
tegye /tesz verbin imperatiivi yksikön 3 persoona, määräinen taivutus/ tehköön
tehát siis, niinpä, eli, elikkä
tehén (tehenek, tehenet, tehene) lehmä
tehéncsorda (–´k, –´t, –´ja) lehmälauma
tehénistálló (–k, –t, –ja) navetta
teher (terhek, terhet, terhe) taakka, paino; vaiva, rasitus; rahti; raskaus; kiinnitys
teherautó (–k, –t, –ja) kuorma-auto
teherbe esik (–em/–ek, –ett, ess) tulla raskaaksi
teherben van (vagyok, volt, légy/legyél) olla raskaana
teherhajó (–k, –t, –ja) rahtilaiva, rahtialus
tehermentes (–ek, –et, –) rasitteeton, rasitukseton, velaton
tehet –t (–ek, –ett, tehess) voida/saada tehdä jtak
tehetetlen (–ek, –t, –ebb) saamaton; (liikunta)kyvytön
tehetség (–ek, –et, –e) lahja, lahjakkuus
tehetséges (–ek, –et, –ebb) lahjakas
tehetségtelen (–ek, –t, –ebb) lahjaton
tej (–ek, –et, –e) maito
tejeskávé (–k, –t, –ja) maitokahvi
tejfel (–ek, –t, –e) kerma, ranskankerma, kermaviili
tejföl ks. tejfel
tejszínhab (–ok, –ot, –ja) kermavaahto
teker –t (–ek, –t, –j) kääriä, vääntää; polkea; veivata
teker … kilométert polkea … kilometriä
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tekint –t –nak/–nek (–ek, –ett, –s) pitää jkta jnak
tekintet (–ek, –et, –e) katse
tekintetes (–ek, –t, –e) /vanh/ kunnianarvoinen
tekitetében N + –nak/–nek jhk nähden, suhteen, asiassa
teknős (–ök, –t, –e) kilpikonna
tékozló fiú (–k, –t, fia) tuhlaajapoika
tél (telek telet tele) talvi (etymologia vrt. suomen talvi, talve-)
tele 1. täynnä, täyteen
tele- 2. /prefiksi/
tele van –val/–vel /yleensä kolmannessa persoonassa: –, volt, legyen/ olla täynnä jtak
tele van a keze –val/–vel jkn kädet ovat täynnä jtak
telefon (–ok, –t, –ja) puhelin
telefonál –nak/–nek (–ok, –t, –j) soittaa jklle, soitella
telefonáló (–k, –t, –ja) soittaja, puhelimessa oleva
telefonbeszélgetés (–ek, –t, –e) puhelinkeskustelu
telefonfülke (–´k, –´t, –´je) puhelinkoppi
telefonkönyv (–ek, –t, –e) puhelinluettelo
telefonszám (–ok, –ot, –a) puhelinnumero
telefonszámla (–´k, –´t, –´ja) pyhelinlasku
telek (telkek, telket, telke) tontti
télen talvella
telep (–ek, –et, –e) asutus; laitos, teollisuusalue, tila
település (–ek, –t, –e) asutus; asuma-alue, kunta, paikkakunta
telebeszéli a fejét (–nak/–nek) –val/–vel puhua jkn pää ympäri jllak
teletölt –t –val/–vel (–ök, –ött, –s tele) täyttää, kaataa täyteen
teletöm –t –val/–vel (–ök, –ött, –j tele) ahdata jk täyteen
televízió (–k, –t, –ja) televisio
televíziót néz (–ek, –ett, –z) katsoa televisiota
teli ks. tele
téli (–ek, –t, –bb) talvinen, talvi-, talven
téli álmot alszik nukkua talviunta
telibetalál –t (–ok, –t, –j telibe) osua nappiin
télidőben talvisaikaan
télies (–ek, –et, –ebb) talvinen
téliesít –t (–ek, –ett, –s) tehdä talviasuttavaksi
téliesített (–ek, –et, –) talviasuttava
télies útviszonyok (–, –at, –) talvikelit
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téli gumik (–, –at, –) talvirenkaat
telihold (–ak, –at, –ja) täysikuu
telik (kolmannessa persoonassa:–, –t, –jen) täyttyä; kulua (ajasta) (etymologia vrt. suomen täysi: täyte-)
téli szünetben talvilomalla
telis tele van –val/–vel (kolmannessa persoonassa: –, volt, legyen) olla pullollaan jtak
telitalálat (–ok, –ot, –a) täysosuma
teljes (–ek, –et, –ebb) kokonainen, kokonais-, koko, täysi, täydellinen (etymologia vrt. suomen täysi: täyte-)
teljes egyetértésben täydessä yhteisymmärryksessä
teljes mértékben täysin, täydellisesti
teljesen täysin, aivan
teljesen más (–ok, –t, –) aivan erilainen
teljesít –t (–ek, –ett, –s) suorittaa, toteuttaa, täyttää jtak
teljesíti a feltételeket täyttää ehdot
teljesíti a kívánságát –nak/–nek toteuttaa jkn toive
teljesítmény (–ek, –t, –e) suoritus, saavutus, tuotantomäärä; teho; suoriutuminen
teljes odaadással täysin rinnoin, täysillä
teljesül (kolmannessa persoonassa; –, –t, –jön) toteutua
teljesül a kívánsága (–nak/–nek) jkn toive toteutuu
tél küszöbén talven kynnyksellä/lähestyessä
telt (–ek, –et, –ebb) täysi, täynnä oleva; tukeva
telt-múlt az idő /satukielessä/ aika oli kulunut/kului
télvíz idején talvella
temet (–ek, –ett, temess) haudata, kätkeä
temetés (–ek, –t, –e) hautaaminen, hautaus; hautajaiset
temető (–k, –t, –) hautaava; (–k, –t, –je) hautausmaa
templom (–ok, –ot, –a) kirkko, temppeli
tenger (–ek, –t, –e) meri
tengeralattjáró (–k, –t, –ja) sukellusvene
tengerentúl Atlantin toisella puolella, rapakon takana
tengerentúlra Atlantin toiselle puolelle, rapakon taakse
tengerentúlról Atlantin toiselta puolelta, rapakon takaa
tengeri (–ek, –t, –) merellinen, meren, meritengernyi suunnattoman paljon, lukematon määrä
tengerpart (–ok, –ot, –ja) meren ranta
tenger sok lukemattoman paljon, suunnattoman paljon
tengerszint feletti magasság (–, –ot, –a) korkeus merenpinnan yläpuolella/merenpinnasta
tenisz (–, –t, –e) tennis
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teniszezik (–em/–ek, –ett, –z) pelata tennistä
tény (–ek, –t, –e) tosiasia, fakta
tényállás (–, –t, –a) asiaintila, asianlaita
tenyér (tenyerek, tenyeret, tenyere) kämmen
tenyérnyi kämmenenkokoinen
tény és való se on fakta
tenyészt –t (–ek, –ett, tenyéssz) kasvatta, viljellä, jalostaa
tenyésztő (–k, –t, –je) (eläinten) kasvattaja, viljelijä, hoitaja
tényező (–k, –t, –je) tosiasia, seikka, tekijä
tényleg todella, tosiaan(kin)
tényleges (–ek, –et, –) todellinen, varsinainen
teológia (–, –´t, –´ja) teologia
tép –t (–ek, –ett, –j) repiä, raastaa
tépdes –t (–ek, –ett, –s) riuhtoilla, nykiä, tempoa
tepertő ks. töpörtyű
tepertős pogácsa sianrasvalla leivottu unkarilainen suolainen leivonnainen
tér 1. (terek, teret, tere) aukio, tori
tér 2. (–rek, –t, –j) palata (takaisin), poiketa
terasz (–ok, –t, –a) terassi
térd (–ek, –et, –e) polvi
térdel (–ek, –t, –j) olla polvillaan, polvistua
térdére ültet –t (–, –ett, ültessen) laittaa polvilleen
térdre borul (–ok, –t, –j) langeta polvilleen, heittäytyä polvilleen
terebélyes (–ek, –et, –ebb) tuuhea, laaja; pyylevä, leveä
terebélyesedik (–ek, –ett, –j) tuuheta, tuuheutua, laajentua, laajeta; pyylevöityä, leventyä, levetä
terem 1. (termek, termett, –j) kasvaa, antaa satoa, antaa/tuottaa hedelmiä
terem 2. (termek, termet, terme) sali
téren torilla; jnk suhteen (ks. tér)
teret enged –nak/–nek (–ek, –ett, –j) antaa tilaa/mahdollisuus jklle
teret nyer (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jen) tehdä aluevaltaus; saada jalansijaa
térfél (–felek, –felet, –fele) kenttäpuolisko
térfogat (–ok, –ot, –a) tilavuus
terhel –t (–ek, –t, –j) kuormittaa, lastata; rasittaa; raskauttaa; vaivata; tulla jkn maksettavaksi
terhelés (–ek, –t, –e) rasitus, rasittaminen, kuormitus, kuormittaminen
térhódítás (–ok, –t, –a) alue(en)valtaus
terít –t (–ek, –ett, –s) levittää jtak; kattaa (pöytä)
térít (–ek, –ett, téríts) –t (–ra/–re) käännyttää (kristinuskoon); –t korvata
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teríték (–ek, –et, –e) (pöytä)kattaus
terítés (–ek, –t, –e) levittäminen; (pöydän) kattaminen
térítés (–ok, –t, –a) käännyttäminen, käännytys; korvaaminen, korvaus
térítésmentes (–ek, –et, –) korvaukseton, ilmainen
terített asztal (–ok, –t, –a) katettu pöytä
terítő (–k, –t, –je) pöytäliina
terjed (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jen) levitä
terjedelem (–, terjedelmet, terjedelme) laajuus
terjeszt –t (–ek, –ett, terjessz) levittää jtak
térkép (–ek, –et, –e) kartta
termék (–ek, –et, –e) tuote
termékeny (–ek, –et, –ebb) hedelmällinen, tuotelias
terméketlen (–ek, –t, –ebb) hedelmätön
termékminta (–´k, –´t, –´ja) tuotenäyte
termel –t (–ek, –t, –j) tuottaa, kasvattaa, viljellä, valmistaa
termelés (–ek, –t, –e) tuottaminen, tuotanto, valmistus, kasvatus, viljely
termelőkapcitás (–, –t, –a) tuotantokapasiteetti
termés (–ek, –t, –e) hedelmä, sato, tuotto
természet (–, –et, –e) luonto; luonne
természetbarát (–ok, –ot, –) luontoystävällinen; luonnonystävä
természetellenes (–ek, –et, –ebb) luonnonvastainen, epäluonnollinen; luonnoton
természetes (–ek, –et, –ebb) luonnollinen, luonnonmukainen, luontainen; normaali
természetesen tietysti, tietenkin, luonnollisesti
természeti adottságok luonto(olosuhteet)
természeti katasztrófa (–´k, –´t, –´ja) luonnonkatastrofi
természetszerűleg luonnostaan, luonnollisesti
természettudományi diplomát szerez (szerzek, szerzett, –z) valmistua luonnontieteiden kandidaatiksi/maisteriksi
természettudományi kar (–ok, –t, –a) luonnontieteellinen tiedekunta (ks. myös TTK)
természetvédelem (–, –et, –e) luonnonsuojelu
természetvédelmi (–ek, –t, –) luonnonsuojelun, luonnonsuojelutermészetvédő (–k, –t, –je) luonnonsuojelija
termeszt –t (–ek, –ett, termessz) viljellä, kasvattaa
térnyerés (–, –t, –e) aluevaltaus
terrorista (–´k, –´t, –´j) terroristi
terrorizmus (–, –t, –a) terrorismi
terrortámadás (–ok, –t, –a) terrori-isku, terroristihyökkäys
terület (–ek, –et, –e) alue, ala; pinta-ala
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területén (–nak/–nek) jkn alueella; jllak saralla/alalla, jssak
terülj-terülj asztalkám (satujen) taikapöytä, jonka tarjonta ei lopu koskaan, runsauden pöytä
terv (–ek, –et, –e) suunnitelma
tervez –t (–ek, –ett, –z) suunnitella
tervrajz (–ok, –ot, –a) asemakaava, rakennepiirustus
tesi (–k, –t, –je) /kouluslangi/ liikka(tunti)
tesitanár (–ok, –t, –a) /kouluslangi/ jumppamaikka
tesó (–k, –t, –ja) /puhek/ sisarus, veli/sisko, broidi/systeri
tessék + –ni /kohtelias; persoonaton/ ole hyvä, olkaa hyvä
Tessék befáradni! Tessenek befáradni! Käykää peremmälle!
Tessék helyet foglalni! Käykää istumaan!
Tessék jönni! Tulkaa sisään!
Tessék leülni! Istukaa, olkaa hyvä!
Tessék mondani, …! Voisitteko sanoa, …?
Tessék parancsolni! Ole hyvä! Olkaa hyvä! Mitä saa olla?
Tessék! Ole hyvä! Olkaa hyvä!
Tessék, kérem! Anteeksi, kuinka
test (–ek, –et, –e) keho, ruumis, vartalo, kroppa
testalkat (–ok, –ot, –a) ruumiinrakenne
testápoló krém (–ek, –et, –e) vartalovoide
testes (–ek, –et, –ebb) vankkarakenteinen
testfelépítés (–, –t, –e) ruumiinrakenne
testnevelés (–, –t, –e) liikunta(tunti)
testrész (–ek, –t, –e) ruumiinosa
testreszabott (–ak, –at, –abb) yksilöllinen, jklle räätälöity
testőr (–ök, –t, –e) henkivartija
testvér (–ek, –t, –e) sisarus(-), veli/sisar
testvérek (–, –et, –) sisarukset, veljekset/siskokset
testvérpár (–ok, –t, –ja) sisaruspari, kaksi sisarusta, sisarukset
testvérváros (–ok, –t, –a) ystävyyskaupunki
tesz –t (–ek, tett, tégy/tegyél) tehdä; panna, laittaa, asettaa (etymologia vrt. suomen tehdä, teke-, tee-)
teszt (–ek, –et, –je) testi
tesztel –t (–ek, –t, –j) testata
tészta (–´k, –´t, –´ja) taikina; pasta(ruoka)
teteje –nak/–nek jkn katto, jnk kansi
tetet –t (ks. tesz) (–ek, –ett, tetess) antaa laittaa/tehdä
tétova (–´k, –´t, –´bb) epävarma (etymologia vrt. tämä)
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tető (–k, –t, teteje) katto, huippu
tető alá hoz –t (–ok, –ott, –z) toteuttaa, järjestää
tetőkert (–ek, –et, –je) katto(puu)tarha
tetőterasz (–ok, –t, –a) kattoterassi
tetőtér (–terek, –teret, –tere) kattotila, ullakko
tetőtől talpig päästä varpaisiin, kiireestä kantapäähän, yltä päältä
tetszés szerint maun mukaan, mielin määrin
tetszetős (–ek, –et, –ebb) viehättävä
tetszik 1. –nak/–nek (–ek, –ett, tetsszél/tessél) miellyttää jkta, viehättää jkta; jk tykkää jstak; haluta, tahtoa
tetszik 2. –ni /teitittelymuoto/
tettet –t (–ek, –ett, tettess) teketyä jksik, teeskennellä
tetteti magát –nak/–nek tekeytyä jksik, teeskennellä, hän tekeytyy jksik, hän teeskentelee
teve (–´k, –´t, –´je) kameli
tévé (–k, –t, –je) tv, telkka, televisio
téved –ban/–ben (–ek, –ett, –j) olla väärässä, erehtyä, hairahtua, haksahtaa; eksyä
tévedés (–ek, –t, –e) erehdys, erehtyminen, erhe, hairahdus, virhe, moka
tévedésből erehdyksessä, vahingossa
tevékeny (–ek, –et, –ebb) toimelias, työteliäs
tevékenység (–ek, –et, –e) toimi(nta), toimeliaisuus; toimi, työ, harrastus
tévénézés (–, –t, –e) television katsominen, televison katselu, tv:n katselu
téves (–ek, –et, –ebb) väärä, virheellinen, haarhatévészerelő (–k, –t, –je) tv-asentaja
tévhit (–ek, –et, –e) harhausko
ti (–, titeket/benneteket, –) te (etymologia vrt. suomen te)
tied/tiéd sinun
tieid sinun (monta omistettua)
tieitek teidän (monta omistettua)
tietek teidän
tietek/tiétek teidän
tilalom (tilalmak, tilalmat, tilalma) kielto
tilalom ellenére kiellosta huolimatta, vastoin kieltoa
tilos (–ak, –at, –abb) kielletty, kielletään
tilosban jár (–ok, –t, –j) (olla) pahoilla teillä, tehdä kiellettyjä asioita
tiltott gyümölcs (–ök, –öt, –e) kielletty hedelmä
tinédzser (–ek, –t, –e) teini-ikäinen
tini (–k, –t, –bb) teini
tipeg (–ek, –ett, –j) tepsuttaa, taapertaa; tipsuttaa; köpöttää
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tipegő (–k, –t, –) tepsuttava, taapertava, tipsuttava, köpöttävä; (–k, –t, –je) taapertaja, taapero; (taapero)kengät
tipikus (–ak, –at, –abb) tyypillinen, tyyppitipp (–ek, –et, –je) vinkki, vihje
Tisza (–, –´t, –) (Unkarin pisimmän joen nimi)
tiszt (–ek, –et, –je) upseeri; virka, toimi
tiszta 1. (–´k, –´t, –´bb) puhdas, siisti, tahraton, kirkas
tiszta 2. /puhek/ aivan, täysin
tiszta ideg (–ek, –, –) /puhek/ olla aivan hermona
tiszta szoba (–´k, –´t, –´ja) /vanh/ puhdas huone, käyttämätön huone
tisztába rak –t (–ok, –ott, –j) selvittää (asiat); vaihtaa vaipat
tisztában van –val/–vel (vagyok, volt, légy/legyél) olla selvillä/perillä jstak
tisztáz –t (–ok, –ott, –z) selvittää, selventää; puhdistaa
tisztázatlan (–ok, –t, –abb) selvittämätön, selviämätön, epäselvä, sekava, hämärä
tisztázatlan körülmények között hämärissä olosuhteissa
tisztázódik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –jon) selvitä, selventyä
tisztel –t (–ek, –t, –j) kunnioittaa
tiszteleg N + előtt (tisztelgek, tisztelgett, tisztelegj) tehdä kunniaa; osoittaa kunnioitusta jllek
tisztelet (–, –et, –e) kunnia, kunnioittaminen
tiszteletet parancsoló (–ak, –t, –) kunnioitettava
tisztelgés N + előtt kunnianosoitus jklle
Tisztelettel: /virallisen kirjeen allekirjoituksen yhteydessä/ Ystävällisin terveisin/Parhain terveisin/Terveisin
Tisztelt Cím! /ei suositeltava puhuttelumuoto kirjeessä/ Hyvä Vastaanottaja!
Tisztelt XY! /puhuttelu virallisessa kirjeessä/ Kunnioitettu NN!, Arvoisa NN! Arvon NN!, Hyvä NN!
tisztesség (–, –et, –e) kunniallisuus, kunnia, siveellisyys
tisztességes (–ek, –et, –ebb) kunniallinen, siveellinen; kunnon; melkoinen
tisztességtelen (–ek, –t, –ebb) kunniaton
tisztít –t (–ok, –ott, –s) puhdistaa, siivota, siistiä, putsata; perata, kuoria
tisztító (–k, –t, –) puhdistava; (–k, –t, –ja) pesula; puhdistamo, puhdistusfirma
tisztség (–ek, –et, –e) virka, toimi
titeket teidät, teitä
titkár (–ok, –t, –a) sihteeri
titkárnő (–k, –t, –je) sihteeri (nainen)
titkárság (–ok, –ot, –a) sihteeristö; sihteerin virka
titkos (–ak, –at, –abb) salainen, salaperäinen, salatitkos jegyzőkönyv (–ek, –et, –e) salainen pyötäkirja
titok (titkok, titkot, titka) salaisuus
titok nyitja salaisuuden avain
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titokban salaa
titokban tart –t (–ok, –ott, –s) pitää salassa, pantata
titokzatos (–ak, –at, –abb) salaperäinen, arvoituksellinen
tíz (tizek, tizet, tize) kymmenen
tizedik (–ek, –et, –e) kymmenes
tizedike (–´k, –´t, –´je) kymmenes päivä
tizedik alkalom (–, alkalmat, alkalma) kymmenes kerta
tizedszer kymmennen kerran, kymmenettä kertaa
tízemeletes épület (–ek, –et, –e) kymmenkerroksinen rakennus (suomalaisittain yksitoistakerroksinen)
tízen kymmennen ihmistä (yhdessä), kymmenen ihmisen ryhmässä/porukassa
tizenegy (–, –et, –e) yksitoista
tizenegyedik (–ek, –et, –e) yhdestoista
tizenkettedik (–ek, –et, –e) kahdestoista
tizennyolc (18) éven felülieknek /elokuvien jne. yhteydessä/ ei suositella alle 18-vuotiaille, kielletty alle 18-vuotiailta
tízes (–ek, –t, –e) numero kymmenen, kymppi
tízéves (–ek, –t, –) kymmenvuotias
tízfős csapat (–ok, –ot, –a) kymmenpäinen ryhmä/porukka, kymmenpäinen joukkue, kymmenen ihmisen ryhmä/porukka, kymmenen ihmisen joukkue,
kymmenen ryhmä/porukka, kymmenen joukkue
tízfős csoport (–ok, –ot, –ja) kymmenpäinen ryhmä/porukka, kymmenen ihmisen ryhmä/porukka, kymmenen ryhmä/porukka
tízórai (–k, –t, –ja) aamupäivän välipala (klo 10)
tízóraizik (–om/–ok, –ott, –z) syödä välipalaa (aamupäivällä)
tízszer kymmennen kertaa
tízszeres (–ek, –et, –) kymmenkertainen
tó (tavak, tavat, tava) järvi, lampi
tóba pottyan (–ok, –t, –j) pudota järveen
tócsa (–´k, –´t, –´ja) lätäkkö, rapakko
tocsogós (–ak, –at, –abb) loskainen, sohjoinen
tojás (–ok, –t, –a) kananmuna
tojik (yl. kolmannessa persoonassa: –, –t, –jjon) munia (lintu) (etymologia vrt. suomen tuoda)
tojó (–k, –t, –) muniva; (–k, –t, –ja) naaras(lintu)
tokaji aszú (–k, –t, –ja) Tokajin viinilaji nimeltä aszú
tokaji bor (–ok, –t, –a) Tokajin viini
tol –t (–ok, –t, –j) työntää
tolja a biciklit taluttaa polkupyörää
toll (–ak, –at, –a) sulka; kynä
tollaslabda (–´k, –´t, –´ja) sulkapallo
tollaslabdázik (–om/–ok, –ott, –z) pelata sulkapalloa
317

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

tolltartó (–k, –t, –ja) penaali
tolmács (–ok, –ot, –a) tulkki
tolmácsol –t (–ok, –t, –j) tulkata, tulkita; esittää
tolmácsoló (–k, –t, –ja) tulkkaava; kertoja, selostaja
tolvaj (–ok, –t, –a) varas, voro
tombol (–ok, –t, –j) raivota, riehua
topog (–ok, –ott, –j) tallata paikallaan
torkolat (–ok, –ot, –a) suisto, (joen) alajuoksu
torna (–´k, –´t, –´ja) voimistelu, liikunta(tunti), jumppa
tornagyakorlat (–ok, –ot, –a) voimisteluharjoitus, jumppaharjoitus
tornagyakorlat-sorozat (–ok, –ot, –a) voimisteluharjoitussarja, jumppaharjoitussarja
tornászik ks. tornázik
tornatanár (–ok, –t, –a) urheilunopettaja
tornaterem (–termek, –termet, –terme) jumppasali
tornázik (–om/–ok, –ott, –z) voimistella
torok (torkok, torkot, torka) kurkku
torokgyulladás (–ok, –t, –a) kurkkutulehdus
torta (–´k, –´t, –´ja) kakku
tortalap (–ok, –ot, –ja) kakkupohja
torz (–ak, –at, –abb) muodoton, vääntynyt, luonnoton
torzít –t (–ok, –ott, –s) tehdä muodottomaksi; vääristää
torzítatlan (–ok, –t, –) vääristämätön
torzonborz (–ak, –at, –abb) takkuinen, pörröinen
tova poispäin (etymologia vrt. suomen tuo)
tovább 1. eteenpäin, pidemmälle
tovább- 2. /prefiksi/
továbbá ja, sekä
további (–ak, –t, –) muu(t)
továbbindul (–ok, –ot, –j tovább) jatkaa matkaa
továbbmegy (–ek, –ment, menj tovább) jatkaa matkaa
továbbtanul (–ok, –t, –j tovább) opiskella (peruskoulun tai lukion jälkeen), jatkaa opintojaan
továbbtanulás (–, –t, –a) (peruskoulun jälkeiset) opinnot
tő (tövek, tövet, töve) tyvi, juuri, vartalo (etymologia vrt. suomen tyvi, tyve-)
tőbeli változás (–ok, –t, –a) vartalonsisäinen muutos
több (–ek, –et, –je) enemmän (+ nomini)
több alkalommal useita kertoja
több esze van –nál/–nél (kolmannessa persoonassa: –, volt, legyen) jklla on enemmän aivoja/älyä/järkeä/harkintakykyä johonkuhun verrattuna
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több oldalról közelíti meg a témát lähestyä asiaa monesta eri näkökulmasta
több pontot ér (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jen) olla korkeamman pistemäärän arvoinen, jstak saa enemmän pistettä
többek (–, –et, –) monet, useat
többek között muun muassa
többé-kevésbé suurin piirtein
többen /+ monikollinen verbi/ useat (ihmiset), monet, moni
többet /määrästä verbin yhteydessä/ enemmän
többféleképpen monella/ usealla eri tavalla
többi(ek) muu, muut, toinen, toiset, loput
többletbevétel (–ek, –t, –e) ylimääräiset tulot, lisätulot
többletpont (–ok, –ot, –ja) lisäpiste(et)
többnyire enimmäkseen
többség (–, –et, –e) enemmistö
többsége –nak/–nek jnk enemmistö
többször monta kertaa, useamman kerran
többször használatos (–ak, –t, –) kestotöbbször használatos szatyor (szatyrok, szatyrot, szatyra) kestokassi
többszöröz –t (–ök, –ött, –z) moninkertaistaa
tök (–ök, –öt, –je/–e) kurpitsa; (–ök, –öt, –/–e) /puhek, alatyyliä/ munat; /puhek/ hirveän, erittäin, tosi
tőke (–´k, –´t, –´je) (viinirypäle)pensas; pääoma
tökéletes (–ek, –et, –ebb) täydellinen
tökéletesít –t (–ek, –ett, –s) hioa täydelliseksi
tőkésít –t (–ek, –ett, –s) pääomittaa
tölcsér (–ek, –t, –e) suppilo; tötterö
tőle häneltä, hänestä; siitä
tölgy (–ek, –et, –e) tammi(puu)
tölt 1. –t (–ök, –ött, tölts) täyttää
tölt 2. –t viettää aikaa
töltelék (–ek, –et, –e) täyte
töltő (–k, –t, –) täyttävä; (–k, –t, –je) laturi
töltőtoll (–ak, –at, –a) täytekynä
töltött (–ek, –et, –ebb) täytetty
töm –t (–ök, –ött, –j) täyttää tupata täyteen; pakkosyöttää
tömeg (–ek, –et, –e) ihmismassa, väkijoukko
tömeges (–ek, –et, –ebb) joukko-, massatömegközlekedés (–, –t, –e) /vanh/ joukkoliikenne
tömés (–ek, –t, –e) täyttäminen tupaten täyteen; pakkosyöttäminen; paikka (hampaassa)
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tömör (–ek, –et, –ebb) tiivis
tömörít –t (–ek, –ett, tömöríts) tiivistää
tömött (–ek, –et, –ebb) täyteen ahdettu, paksu; paikattu (hammas)
tömve van –val/–vel (kolmannessa persoonassa: vagyok, volt, legyen) olla tupaten täynnä jtak
töpreng –n/–on/–en/–ön (–ek, –ett, –j) miettiä, pohtia, pohdiskella, pähkäillä
töprengés –n/–on/–en/–ön (–ek, –t, –e) mietiskely, pohdiskelu
töpörtyű (–ek, –t, –bb) pienikokoinen, pätkä; piltti; (–k, –t, –je) sianrasvasta paistettu kuutio, josta osa rasvasta on poistettu paistamisen jälkeen (ks. myös tepertő)
tör (–ök, –t, –j) –t särkeä, rikkoa, murtaa, taittaa, katkaista; –ra/–re havitella jtak
tőr (–ök, –t, –e) tikari, puukko; ansa
tőrbe csal –t (–ok, –t, –j) huokutella ansaan
töredék (–ek, –et, –e) murto-osa
töri (–k, –t, –je) /kouluslangi/ historia
töri a fejét –n/–on/–en/–ön pohtia jtak kovasti, vaivata päätä
töri az angolt puhua englantia murtaen
törlés (–ek, –t, –e) poistaminen, poisto; /IT/ ”poista”
törlőkendő (–k, –t, –je) puhdistusliina
törődik –val/–vel (–ök, –ött, –j) pitää huolta jstak, huolehtia jstak
török (–ök, –öt, –je) turkkilainen, turkki, turkin kieli
törökül turkiksi, turkkia
töröl –t (törlök, törölt, törölj) pyyhkiä; poistaa, peruuttaa
törölközik (–öm/–ök, –ött, –z) kuivattaa itseään, pyyhkiä itsensä
törölköző (–k, –t, –je) pyyhe(liina)
törölt járat (–ok, –ot, –a) peruttu/peruuntunut (lento)vuoro/lento
törpe (–´k, –´t, –´je) kääpiö
törülköző ks. törölköző
tört (–ek, –et, –ebb) särjetty, rikottu, murrettu, taitettu, katkaistu, vaivattu; (–ek, –et, –je) murtoluku
történelem (történelmek, történelmet, történelme) historia
történelmi (–ek, –t, –bb) historiallinen, historiallis-, historian
történet (–ek, –et, –e) tarina, kertomus
történeti (–ek, –t, –bb) historiallinen, historian
történeti-filológiai historiallis-filologinen
történeti-összehasonlító nyelvtudomány historiallis-vertaileva kielentutkimus
történik –val/–vel (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jen) sattua jklle jtk, tapahtua
történt –val/–vel jklle on sattunut jtk
történtek (–, –et, –) tapahtuneet, tapahtumat
történtek után tapahtuneiden jälkeen
törve beszél –ul/–ül // –t puhua jtak kieltä murtaen
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törvény (–ek, –t, –e) laki
törvény által előírt (–ak, –at, –) laissa säädetty, lakisääteinen
törvény előír –t (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) laissa säädetään jstak
törvényes (–ek, –et, –) laillinnen, lain mukainen
törvénytelen (–ek, –t, –) laiton; avioton
törzs (–ek, –et, –e) (puun) kanta; heimo; vartalo
törzshöz való tartozás (–, –t, –a) kuuluminen jhk heimoon
törzskönyv (–ek, –et, –e) (koiran) rekisteröintitodistus
törzskönyvezett kutya (–´k, –´t, –´ja) rekisteröity koira
törzsszövetség (–ek, –et, –e) heimoliitto
törzsvásárló (–k, –t, –ja) (kaupan) kanta-asiakas
törzsvásárlói kártya (–´k, –´t, –´ja) kanta-asiakaskortti
törzsvendég (–ek, –et, –e) (ravintolan, kampaamon) kanta-asiakas
tősgyökeres (–ek, –et, –) alkuperäinen; paljasjalkainen
tövében (–nak/–nek) /postpositio/ jnk juuressa
tövis (–ek, –t, –e) (kasvin) piikki (etymologia vrt. suomen työntää)
trafik (–ok, –ot, –ja) /vanh/ kioski
transzformátor (–ok, –t, –ja) muuntaja
tréfa (–´k, –´t, –´ja) vitsi, kepponen, pila
tréfából vitsinä, vitsaillen
tréfál (–ok, –t, –j) tehdä pilaa, tehdä kepponen, vitsailla
tréfálkozik (–om/–ok, –ott, –z) vitsailla
tréfálkozó (–k, –t, –bb) vitsaileva
trikó (–k, –t, –ja) (miesten) hihaton aluspaita
troli (–k, –t, –ja) johdinauto
trolibusz (–ok, –t, –a) johdinauto
troll (–ok, –t, –ja) trolli
trollkodás (–ok, –t, –a) trollaus
trollkodik (–ok, –ott, –j) trollata, toimia trollina
trükk (–ök, –öt, –je) (silmänkääntö)temppu, trikki, konsti, niksi, juju, juoni
trükkös (–ek, –et, –ebb) ovela, viekas, nokkela, näppärä, neuvokas
TTK-s (äännä: tétékás) (–ok, –t, –a) teekkari
tubus (–ok, –t, –a) tuubi, putkilo
tud (–ok, –ott, –j) –t (–ról/–ről) tietää; –t –ni osata, voida; pystyä, kyetä, jaksaa (etymologia vrt. suomen tuntea)
tudakol –t (–ok, –t, –j) kysellä, tiedustella
tudálékos (–ak, –at, –abb) näsäviisas
tudálékoskodik (–ok, –ott, –j) viisastella
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tudás (–, –t, –a) osaaminen, tieto
tudásszomj (–, –at, –a) tiedonjano, tiedonnälkä
tudat 1. (–ok, –ot, –a) tajunta; tietoisuus; tunto, tunne
tudat 2. –t –val/–vel (–ok, –ott, tudass) tiedottaa, kertoa, välittää
tudatalatti (–, –t, –ja) alitajunta
tudatlan (–ok, –t, –abb) tietämätön
tudatlanság (–, –ot, –a) tietämättömyys
tudatos (–ak, –at, –abb) tietoinen
tudomására jut –nak/–nek (kolmannessa persoonassa: –, –ott, jusson) saada tietää
tudomásul vesz –t (–ek, vett, végy/vegyél) ymmärtää, älytä, käsittää, tajuta
tudta nélkül –nak/–nek ilman jkn tietoa
tudtára ad –t –nak/–nek (–ok, –ott, –j) kertoa jklle jtak, saattaa jkn tietoon, välittää jtak jklle
tudniillik nimittäin
tudnivaló (–k, –t, –ja) (tarvittavat) tiedot, neuvot
Tudjátok/Tudja/Tudják mit? Tiedättekö mitä?
Tudod, ... Tiedät sä...
Tudod mit? Tiedätkö mitä?
tudomány (–ok, –t, –a) tiede; tieto, osaaminen
tudományos (–ak, –at, –abb) tieteellinen, tiedetudományos munkatárs (–ak, –at, –a) /nimike/ tutkija
tudományterület (–ek, –et, –e) tiedeala
tudomást szerez –ról/–ről (szerzek, szerzett, szerezz) saada tietää, tulla jkn tietoon
tudomásul vesz –t (–ek, vett, végy/vegyél) ymmärtää, tajuta
tudós (–ok, –t, –a) tiedemies
tudosít (–t –ról/–ről) (–ok, –ott, –s) tiedottaa jku jstak
tudósítás (–ok, –t, –a) tiedottaminen, tiedotus
tudósító (–k, –t, –ja) toimittaja, kirjeenvaihtaja
tudtára ad –t –nak/–nek (–ok, –ott, –j tudtára) antaa tiedoksi, ilmoittaa
túl 1. liian, ylitúl 2. N + –n/–on/–en/–ön jnk toisella puolella, jnk takana
túl- 3. /prefiksi/
tulaj (–ok, –t, –a) /puhek/ omistaja
tulajdon 1. (–ok, –t, –a) omaisuus
tulajdon 2. oma
tulajdonít –t –nak/–nek (–ok, –ott, –s) antaa, tunnustaa, omistaa jklle
tulajdonképpen oikeastaan
tulajdonos (–ok, –t, –a) omistaja
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tulajdonság (–ok, –ot, –a) luonteenpiirre
túlfoglalás (–ok, –t, –a) ylivaraus, ylibuukkaus
túlél –t (–ek, –t, –j túl) selviytyä jstak; elää jkta pitempään
túlélésért folytatott harc (–, –ot, –a) kamppailu selviytymisestä
túlélőtábor (–ok, –t, –a) selviytymisleiri
túlértékel –t (–ek, –t, –j túl) yliarvioida, arvostaa liikaa
túlfeszít –t (–ek, –ett, –s túl) pingottaa liikaa, jännittää liian tiukalle, rasittaa liikaa
túlfeszíti a húrt mennä liian pitkälle, ylittää rajat
tulipán (–ok, –t, –ja) tulppaani
túllép –t (–ek, –ett, –j túl) ylittää
túlóra (–´k, –´t, –´ja) ylityö
túlórázik (–om/–ok, –ott, –zz) tehdä ylityötä
túloz –t (túlzok, túlzott, túlozz) liioitella
túlságosan liian
túl sok liian paljon (+ nomini)
túl sokat liian paljon (+ verbi)
túlsó oldalon toisella puolella (katua)
túlsó oldalra toiselle puolelle (katua)
túlsó oldalról toiselta puolelta (katua)
túlterhel –t (–val/–vel) (–ek, –t, –j túl) ylikuormittaa, ylirasittaa
túlterhelés (–, –t, –e) ylikuormitus, ylirasitus
túlterhelt (–ek, –et, –ebb) ylikuormitettu, ylirasitettu
túlzás (–ok, –t, –a) liioittelu
túlzásba esik (–em/–ek, –ett, ess) liioitella
túra (–´k, –´t, –´ja) retki
turista (–´k, –´t, –´ja) turisti
turistacsoport (–ok, –ot, –ja) turistiryhmä
turistaszálló (–k, –t, –ja) retkeilymaja
turizmus (–, –t, –a) turismi
turkui (–ak, –t, –) turkulainen
Turkui Egyetem (–, –et, –) Turun yliopisto
turmix (–ok, –ot, –a) piirtelö
turmixol –t (–ok, –t, –j) vatkata jtak tehosekoittimella
túró (–k, –t, –ja) rahka
túrós (–ak, –at, –abb) rahkatúrós csusza (–´k, –´t, –´ja) unkarilainen suolainen rahkapasta
túrós táska (–´k, –´t, –´ja) rahkatasku (leivos)
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tusol (–ok, –t, –j) ottaa suihkua
tusolás (–ok, –t, –a) suihku, suihkun ottaminen
tuti (–k, –t, –bb) /puhek/ varma
tuti tipp (–ek, –et, –je) varma vihje
tű (–k, –t, –je) neula; neulanen
tücsök (tücskök, tücsköt, tücske) heinäsirkka
tüdő (–k, –t, tüdeje) keuhko, keuhkot
tüdőgyulladás (–ok, –t, –a) keuhkokuume
tükör (tükrök, tükröt, tükre) peili
tükröz –t (–ök, –ött, –z) peilata, heijastaa
tükröződik (–ök, –ött, –j) heijastua
tűlevél (–levelek, –levelet, –levele) neulanen, havu
tűlevelű fa (–´k, –´t, –´ja) havupuu
tündér (–ek, –t, –e) keiju(kainen)
tündéri (–ek, –t, –bb) ihana
Tündér vagy! Olet ihana! /sanotaan naiselle ja lapselle/
tüneményes (–ek, –et, –ebb) upea, ilmiömäinen
tünet (–ek, –et, –e) oire; ilmiö
Tűnés! Pois silmistä! Suksi kuuseen! Häipykää!; Häivytään!
tünetcsoport (–ok, –ot, –ja) oireyhtymä
tűnik –nak/–nek (–ök, –t, –j) näyttää jltak
Tűnj el! Pois silmistä! Suksi kuuseen! Häivy!
tüntet N + ellen (–ek, –ett, tüntess) osoittaa mieltä
tüntetés (–ek, –t, –e) mielenosoitus
tüntető (–k, –t, –je) mielenosoittaja
tűpárna (–´k, –´t, –´ja) neulatyyny
tűr –t (–ök, –t, –j) kestää jtak, sietää jtak
türelem (–, türelmet, türelme) kärsivällisyys; suvaitsevaisuus
türelmes (–ek, –et, –ebb) kärsivällinen; suvaitsevainen
türelmetlen (–ek, –t, –ebb) kärsimätön; suvaitsematon
türelmetlenség (–, –et, –e) kärsimättömyys
tűrhetetlen (–ek, –t, –ebb) sietämätön
tűrhető (–ek, –t, –bb) siedettävä
tüske (–´k, –´t, –´je) piikki
tüskés (–ek, –t, –ebb) piikkinen, piikikäs
tüsténkedik (–ek, –ett, –j) ahkeroida, hyöriä ja pyöriä
tüstént heti, hetimmiten, oitis
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tüszög (–ök, –ött, –j) aivastella
tüsszent (–ek, –ett, –s) aivastaa
tüsszenthetnékje van –nak/–nek (van, volt, legyen) jkta aivastuttaa
tűz 1. (tüzek, tüzet, tüze) tuli; tulipalo
tűz 2. –t (–ök, –ött, –z) kiinnittää jtak (neulalla); laittaa jtak jhk; laittaa, asettaa; /valikoitua tyyliä/ (aurinko) paistaa kovasti
tűzálló (–ak, –t, –) tulenkestävä, kuumuutta kestävä
tüzelő (–k, –t, –je) polttopuu, hiili
tüzes (–ek, –et, –ebb) tulinen, hehkuva, palava
tüzes menyecske /vanh, murre/ tulinen nuorikko
tüzetes (–ek, –et, –ebb) perusteellinen, huolellinen
tüzetesen perusteellisesti, huolellisesti
tűzhely (–ek, –et, –e) liesi, hella
tüzifa (–, –´t, –´ja) polttopuu
tüzijáték (–ok, –ot, –a) ilotulitus
tűzoltás (–ok, –t, –a) (tuli)palon sammutus
tűzoltó (–k, –t, –ja) palomies
tűzoltó készülék (–ek, –et, –e) palosammutin
tűzoltóság (–ok, –ot, –a) palolaitos
tűzrakóhely (–ek, –et, –e) nuotiopaikka
tűz ütött ki syttyi tulipalo
tűz van on tulipalo
twittel (–ek, –t, –j) twiitata
Ty
tyúk (–ok, –ot, –ja) kana
tyúkszem (–ek, –et, –e) liikavarvas
tyúkszemére lép (–nak/–nek) osua jkn arkaan kohtaan
tyúktojás (–ok, –t, –a) kananmuna
U, Ú
uborka (–´k, –´t, –´ja) kurkku
uborkasaláta (–´k, –´t, –´ja) kurkkusalaatti
udvar (–ok, –t, –a) piha, hovi
udvarias (–ak, –at, –abb) kohtelias
udvariasan kohteliaasti
udvariasság (–ok, –ot, –a) kohteliaisuus
udvariatlan (–ok, –t, –abb) epäkohtelias
325

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

udvarló (–k, –t, –ja) /vanh/ kosiskelija
udvarol –nak/–nek (udvarolok, udvarolt, udvarolj) kosiskella jkta, seurustella jnk kanssa avioitumistarkoituksella; mielistellä jkta
ugat (–ok, –ott, ugass) (koira) haukkua; köhiä kovasti
ugrabugrál (–ok, –t, –j) hyppiä ja pomppia
ugrál (–ok, –t, –j) hyppiä
ugrándozik (–om/–ok, –ott, –z) hyppiä, hypellä
ugrás (–ok, –t, –a) hyppääminen, hyppy, harppaus
ugrat –t (–ok, –ott, ugrass) kiusotella jkta, laskea leikkiä jkn kustannuksella
ugrifüles (–ek, –t, –e) jänöjussi; veitikka
ugrik (–ok, –ott, ugorj) hypätä
ugróiskola (–´k, –´t, –´ja) kinkkausruutu, ruutuhyppy, ruutuhyppelyruudukko
ugróiskolát játszik (–om/–ok, –ott, játssz) hyppiä ruutua, kinkata, konkata, kiikkua
ugróiskolázik (–ok, –ott, –z) hyppiä ruutua, kinkata, konkata, kiikkua
ugrókötél (–kötelek, –kötelet, –kötele) hyppynaru
ugrókötélen ugrál (–ok, –t, –j) hyppiä narua
úgy niin, noin, sillä tavalla, sen mukaan
úgy, ahogy niin kuin
ugyan már ei sentään
ugyan vaikka; vaikkakin; älä, älkää
ugyanakkor samaan aikaan
ugyanakkora samankokoinen
ugyanannyi samanverran, sama määrä
ugyanaz (–ok, –t, –) sama, samanlainen
ugyancsak melkoisesti, aikalailla; myöskin, todellakin
ugyanez (–ek, –t, –) tämä sama
ugyanis nimittäin, sillä, näet
ugyanoda samaan paikkaan, samalle paikalle
ugyanolyan (–ok, –t, –) samanlainen
ugyanonnan samasta paikasta, samalta paikalta
ugyanott samassa paikassa, samalla paikalla
ugyanúgy samalla tavalla
ugye –han/–hän, eikö niin, eikö vaan, kai; kas; tietysti
úgy érzem, hogy minusta tuntuu, että; koen olevani
úgyhogy siis, niinpä
úgy, hogy niin, että/jotta
úgyis kuitenkin, muutenkin, joka tapauksessa; silti; kun kerran
úgynevezett (= ún.) (–ek, –et, –) niin sanottu (= ns.)
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úgy tűnik (, hogy) näyttää siltä, että
úgy vél –t (–ek, –t, –j) ajatella, olla jtak mieltä
úgy volt, hogy … asia oli niin, että …
új (–ak, –at, –abb) uusi (etymologia vrt. suomen uusi, uute-)
újból taas, uudestaan
újdonság (–ok, –ot, –a) uutuus
újév (–ek, –et, –e) uudenvuoden päivä, 1. tammikuuta
új év (–ek, –et, –e) uusi vuosi
újévi fogadalom (fogadalmak, fogadalmat, fogadalma) uudenvuodenlupaus
újít –t (–ok, –ott, –s) uudistaa
újítás (–ok, –t, –a) uudistus
újító (–ak, –t, –bb) uudistava; (–k, –t, –ja) uudistaja
ujj (–ak, –at, –a) sormi, varvas; hiha
újjá 1. uudeksi, uudelleen
újjá- 2. /prefiksi/
újjászületés (–ek, –t, –e) uudelleensyntyminen
újjászületik (–ek, –ett, szüless újjá) syntyä uudelleen, uudistua
ujjatlan (–ok, –t, –) hihaton
újra 1. uudestaan, uudelleen
újra- 2. /prefiksi/
újrahasznosít –t (–ok, –ott, –s újra) kierrättää
újrahasznosítás (–, –t, –a) kierrätys
újrahasznosítható (–ak, –t, –bb) kierrätettävä, kierrätettävissä oleva, sellainen, jota voidaan kierrättää
újság (–ok, –ot, –ja) uutuus, uutinen; sanomalehti
újságárus (–ok, –t, –a) lehtimyyjä
újságárusbódé (–k, –t, –ja) lehtikioski
újságíró (–k, –t, –ja) lehtimies
újságolvasás (–, –t, –a) lehden lukeminen
újságos (–ok, –t, –a) lehtimyyjä, lehtikioski
újul (–ok, –t, –j) uudistua, uusiutua
újult erővel uudistunein voimin
ukrán (–ok, –t, –ja) ukrainalainen, ukraina(n kieli)
ukránul ukrainaa, ukrainan kielellä
un –t (–ok, –t, –j) pitkästyä, kyllästyä, ikävystyä
unalmas (–ak, –t, –abb) tylsä, pitkästyttävä, kyllästyttävä, ikävystyttävä, pitkäveteinen
unalom (–, –at, –a) pitkästyminen, kyllästyminen, ikävä
unatkozik (–om/–ok, –ott, –z) ikävystyä, pitkästyä, kyllästyä
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unoka (–´k, –´t, –´ja) lapsenlapsi
unokahúg (–ok, –ot, –a) (nuorempi) serkku(tyttö)
unokaöccs (–öccsek/–öccsök, –öcsém, –öccse) (nuorempi) serkku(poika)
unokatestvér (–ek, –t, –e) serkku
úr (urak urat ura) herra
uralkodik (–ok, –ott, –j) hallita
uralkodik magán hillitä itsensä
Uram! Herra!
Uraim! Herrat!
úszik (–om/–ok, –ott, ússz) uida (etymologia vrt. suomen uida)
úszkál (–ok, –t, –j) uiskennella
úszó (–k, –t, –) uiva; (–k, –t, –ja) uimari
uszoda (–´k, –´t, –´ja) uimahalli
uszodai belépőjegy (–ek, –et, –e) uimahallilippu
út (utak utat útja) tie, katu; matka, reitti, reissu
utál –t (–ok, –t, –j) inhota, vihata
utálat (N + iránt) (–, –ot, –a) inho, viha
után jälkeen, jäljessä; perään, perässä; –val/–vel yli (aika)
utána 1. sen jälkeen, sitten; sen perässä
utána- 2. /prefiksi/
utánajár –nak/–nek (–ok, –t, –j utána) tutkia, selvittää jk
utánajárás (–, –t, –a) asioiden selvittäminen, vaivannäkö
utánamegy –nak/–nek (–ek, –ment, menj utána) mennä jkn perässä/perään, seurata jku; selvittää
utánanéz –nak/–nek (–ek, –ett, –z utána) katsoa jkn perään; tarkistaa, selvittää
utánfutó (–k, –t, –ja) peräkärry
utánjárás ks. utánajárás
utánpótlás (–ok, –t, –a) täydennys, muona; logistiikka, huolto; /urheilu/ juniorit
utas (–ok, –t, –a) matkustaja
utasbiztosítás (–ok, –t, –a) matkustajavakuutus, matkavakuutus
utasít –t (–ok, –ott, –s) käskeä, määrätä tehdä jtak, neuvoa, osoittaa
utasítás (–ok, –t, –a) määräys, käsky, ohje, neuvo, osoitus,
utastér (–terek, –teret, –tere) matkustamo, auton sisätilat
utazás (–ok, –t, –a) matkustaminen, matka, reissu, retki
utazási feltételek (–, –et, –) matkustus ehdot
utazási iroda (–´k, –´t, –´ja) matkatoimisto
utazási (–ak, –t, –) matka-, matkustusutazik (–om/–ok, –ott, –z) matkustaa, reissata
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útba igazít –t (–ok, –ott, –s) näyttää tietä jklle, opastaa jk
útbaigazítás (–ok, –t, –a) opastus
útban hazafelé kotimatkalla
útban van (vagyok, volt, légy/legyél) olla jkn tiellä; olla tulossa
utca (–´k, –´t, –´ja) katu
utcai világítás (–, –t, –a) katuvalaistus
utcanévtábla (–´k, –´t, –´ja) kadunnimikyltti
utcasarok (–sarkok, –sarkot, –sarka) kadunkulma
úticél (–ok, –t, –ja) matkakohde
útiköltség (–ek, –et, –e) matkakulut, matkakustannukset
útikönyv (–ek, –et, –e) matkaopas
útitárs (–ak, –at, –a) matkakumppani, kanssamatkustaja
útjelző tábla (–´k, –´t, –´ja) liikenneopaste
út közben matkalla, matkan aikana
útlevél (–levelek, –levelet, –levele) passi, matkustusasiakirja
útlevél-ellenőrzés (–ek, –t, –e) passintarkastus
útlevélkérő lap (–ok, –ot, –ja) passianomuslomake
útnak indul (–ok, –t, –j) lähteä (matkalle)
utóbbi (–ak, –t, –) jälkimmäinen
utóétel (–ek, –t, –e) jälkiruoka
utóirat (= u.i.) (–ok, –ot, –a) jälkikirjoitus
utókor (–ok, –t, –a) jälkipolvet
utolér –t (–ek, –t, –j utol) saada kiinni, juosta kiinni
utoljára viimeiseksi, lopuksi, viimeksi, viimeisen kerran, edellisen kerran
utolsó (–k, –t, –) viimeinen, viime
utolsó előttiként toiseksi viimeisenä
úton van (vagyok, volt, légy/legyél) olla tien päällä
utónév (–nevek, –nevet, –neve) etunimi
utószó (–k/–szavak, –t, –ja/–szava) jälkikirjoitus, jälkisanat
úttest (–ek, –et, –je) ajotie
úttörő (–k, –t, –je) uranuurtava, pioneeri
útvonal (–ak, –at, –a) reitti, väylä, tie
uzsonna (–´k, –´t, –´ja) välipala (iltapäivällä), eväs, eväät
uzsonnázik (–om/–ok, –ott, –z) syödä välipalaa (iltapäivällä)
Ü, Ű
üdítő (–ek, –t, –bb) virkistävä; (–k, –t, –je) virvoke, virvoitusjuoma
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üdítőital (–ok, –t, –a) virvoke, virvoitusjuoma
üdül (–ök, –t, –j) virkistäytyä; olla (virkistys)lomalla
üdülő (–k, –t, –je) virkistyspaikka, kesähotelli
üdülőhely (–ek, –et, –e) lomapaikka
üdv (–, –öt, –e) /valikoitua tyyliä/ siunaus; tervehdys
Üdv. Terv. (ks. myös Üdvözlettel)
üdvhadsereg (–ek, –et, –e) pelastusarmeija
Üdvöz légy Mária! /rukous/ Terve Maria! Iloitse Jumalan Äiti!
üdvözlet (–ek, –et, –e) tervehdys, terveiset
Üdvözletem küldöm –ból/–ből // –ról/–ről /kortissa aloitus/ Terveisiä (minä -muotodossa)
Üdvözletünket küldjük –ból/–ből // –ról/–ről /kortissa aloitus/ Terveisiä (me -muodossa)
Üdvözlettel: /epävirallisessa ja puolivirallisessa kirjeessä/ Terveisin
Üdvözlöm. /teitittely/ Tervetuloa! Hauska tutustua!
üdvözöl –t (üdvözlök, –t, –j) tervehtiä jkta; toivottaa tervetulleeksi; lähettää terveisiä
Üdvözöllek Magyarországon! /sinutelu/ Tervetuloa Unkariin!
Üdvözöljük Magyarországon! /teitittely/ Tervetuloa Unkariin!
ügy (–ek, –et, –e) asia
ügyel (–ek, –t, –j) päivystää; –ra/–re tarkkailla, kiinnittää huomiota jhk
ügyelet (–ek, –et, –e) päivystys
ügyeletes orvos (–ok, –t, –a) päivystävä lääkäri
ügyes (–ek, –et, –ebb) taitava, fiksu, näppärä, reipas
ügyesen taitavasti, näppärästi
ügyeskedik (–ek, –et, –e) temppuilla; keinotella; –t –ba/–be // –ra/–re // –hoz/–hez/–höz laittaa jk taitavasti jhk
ügyetlen (–ek, –t, –ebb) kömpelö
ügyetlenkedik (–ek, –ett, –j) käyttäytyä kömpelösti
ügyfél (–felek, –felet, –fele) asiakas
ügyintézés (–, –t, –e) asiointi, asioiden hoitaminen (virastossa), asiainhoito, hallinto
ügyintéző (–k, –t, –je) toimistovirkailija
ügylet (–ek, –et, –e) liiketoimi, kauppa, asia
ügynök (–ök, –öt, –e) kauppaedustaja, kaupparatsu; agentti
ügyvéd (–ek, –et, –e) asianajaja
ügyvezető igazgató (–k, –t, –ja) toimitusjohtaja
ükapa (–´k, –´t, –apja) isoisoisoisä (etymologia unkarin ük- ja suomen eukko, murresana euhko)
ükanya (–´k, –´t, –anyja) isoisoisoäiti (etymologia unkarin ük- ja suomen eukko, murresana euhko)
ül (–ök, –t, –j) istua
ül a babérjain istua laakereillaan, istua hiljaa, istua tyytyväisenä, istua tekemättä mitään
ülés (–ek, –t, –e) istuminen; istuin; kokous
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ülőhely (–ek, –et, –e) istumapaikka
ülőke (–´k, –´t, –´je) istuin; jakkara
ültet –t (–ek, –ett, ültess) panna istumaan; istuttaa
ültetvény (–ek, –t, –e) istutus, viljelys, viljelmä, plantaasi
ünnep (–ek, –et, –e) juhla, juhlapäivä
ünnepel –t (–ek, –t, –j) juhlia, viettää juhlaa/juhlapäivää
ünnepély (–ek, –t, –j) juhla, juhla(tilaisuus)
ünnepélyes keretek között juhlallisesti
ünnepélyesség (–, –et, –e) juhlallisuus
ünnepi alkalmakra juhlatilaisuuksiin
ünneplés (–, –t, –e) juhliminen
ünneplősre kifényesítve juhlakuntoon kiilotettuna
ünnepnap (–ok, –ot, –ja) juhlapäivä
ünnepség (–ek, –t, –e) juhla(t), juhla(tilaisuus)
űr (–, –t, –je) tyhjyys; avaruus
űrhajó (–k, –t, –ja) avaruusalus, avaruussukkula
űrrepülőgép (–ek, –et, –e) avaruussukkula
üres (–ek, –et, –ebb) tyhjä, vapaa
üres beszéd (–ek, –et, –je) tyhjä puhe
üresbe/egyesbe/kettesbe/hármasba/négyesbe/ötösbe kapcsol vaihtaa vapaalle/ykköselle/kakkoselle/kolmoselle/neloselle/vitoselle
űrlap (–ok, –ot, –ja) lomake, kaavake
üt –t (–ök, –ött, üss) lyödä; –ra/–re muistuttaa jkta, on jkn näköinen
ütközés (–ek, –t, –e) törmäys
ütődik –nak/–nek // –hoz/–hez/–höz (–ök, –ött, –j) iskeytyä jhk, osua jhk
ütődött (–ek, –et, –ebb) jhk iskeytynyt; tärähtänyt
ütőér (–erek, –eret, –ere) valtimo
ütöget –t (–ek, –ett, ütögess) taputella, läimäytellä; syötellä
üttet –t (–ek, –ett, üttess) antaa lyödä jk
üveg (–ek, –et, –) lasi-, lasinen; (–ek, –et, –e) lasi(t), lasiruutu; pullo, lasipurkki
üvegház (–ak, –at, –a) kasvihuone
üvegházhatás (–ok, –t, –a) kasvihuoneilmiö
üvegzseb (–, –et, –e) valtiontalouden läpinäkyvä päätösmenettely, läpinäkyvyys
üzem (–ek, –et, –e) tuotantolaitos, yritys, tehdas
üzemanyag (–ok, –ot, –a) polttoaine
üzemanyagtartály (–ok, –t, –a) polttoainesäiliö
üzemel (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jen) (laite, tehdas) toimia, käydä, olla käynnissä
üzen –t –nak/–nek (–ek, –t, –j) lähettää/jättää sana/viesti jklle
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üzenet (–ek, –et, –e) viesti, sana
üzenetrögzítő (–k, –t, –je) puhelinvastaaja
üzenőfal (–ak, –at, –a) (facebookissa) seinä
üzenőfüzet (–ek, –et, –e) (ala-asteella) reissuvihko
üzenőtábla (–´k, –´t, –´ja) ilmoitustaulu
üzlet (–ek, –et, –e) liike, kauppa
üzletember (–ek, –t, –e) liikemies
üzleti (–ek, –t, –) kaupallinen, kauppaV
vacak (–ok, –ot, –abb) huono; (–ok, –ot, –ja) roju, rakkine
vacakul megy (kolmannessa persoonassa: –, ment, menjen) mennä huonosti
vadrózsa (–´k, –´t, –´ja) villiruusu
vacog (–ok, –ott, –j) jklle tulee vilunväreet
vacsora (–´k –´t –´ja) illallinen
vacsorázik (–t) (–om/–ok, –ott, –z) syödä illallista, syödä iltapalaa
vad (–ak, –at, –abb) villi; (–ak, –at, –ja) villieläin, peto(eläin)
vád (–ak, –at, –ja) syyte
vadász (–ok, –t, –a) metsästäjä
vadászik (–ra/–re) (–om/–ok, –ott, vadássz) metsästää (jtak)
vádat emel N + ellen (–ek, –t, –j) nostaa syyte jkta vastaa
vaddisznó (–k, –t, –ja) villisika
vadidegen (–ek, –t, –) ventovieras
vadiúj (–ak, –at, –) /puhek/ upouusi
vadkan (–ok, –t, –ja) villikarju
vádló (–ak, –t, –bb) syyttävä; (–k, –t, –ja) syyttäjä
vádol –t (–ok, –t, –j) syyttää jkta
vadonatúj (–ak, –at, –) upouusi
vág (–ok, –t, –j) –t leikata; –n/–on/–en/–ön // –ul–ül lyödä jllek
vágány (–ok, –t, –a) raide, raiteet
vagány (–ak, –t, –abb) kokeilunhaluinen, rautainen, kova
vagy 1. tai, tahi; vai
vagy 2. olet (ks. van) (etymologia vrt. suomen ole-)
vágy (–ak, –at, –a) kaipuu, ikävä; halu, himo; toive
vágyakozik –ra/–re // N + után (–om/–ok, –ott, –z) havitella, haikailla, ikävöidä, kaivata jtak
vágyik –ra/–re (–ok, –ott, –j) kaivata, ikävöidä, haluta, toivoa; himoita
vagyis siis, eli(kkä)
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vagyok olen (ks. van)
vagyon 1. /vanh/ olla (ks. van)
vagyon 2. (–ok, –t, –a) omaisuus
vagyonos (–ak, –at, –abb) varakas
vagytok te olette (ks. van)
Vagy úgy. Vai niin.
vagyunk me olemme (ks. van)
vaj (–ak, –at, –a) voi (etymologia vrt. suomen voi)
váj –t (–ok, –t, –j) kaivertaa, kaiverrella
vajas kenyér (kenyerek, kenyeret, kenyere) voileipä
Vajon hol késik már? Missäköhän se viipyy?
Vajon mi lesz vele? Miten hänen/sen saattaa käydä?
vájtfülű (–ek, –t, –bb) jku, jlla on musiikkikorva; jk, jlla on korvaa jhk
vájú (–k, –t, –ja) kaukalo
vak (–ok, –ot, –) sokea
vakar –t (–ok, –t, –j) raapia
vakbél (–belek, –belet, –bele) umpisuoli, umpilisäke
vakon bízik –ban/–ben (–om/–ok, –ott, –z) uskoa sokeasti jhk/jkh
vakság (–, –ot, –a) sokeus
vakvágány (–ok, –t, –a) sivuraide
vakvágányra kerül (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön) joutua sivuraiteille, joutua vaihtopenkille
valaha joskus; ennen, muinoin
valahogy jotenkin, jotenkuten
valahol jossakin
valahonnan jostakin
valahova jonnekin, johonkin
valaki (–k, –t, –je) joku
valamelyest jonkin verran
valamelyik (–ek, –et, –) jokin, joku, jompikumpi
valamennyire jonkin verran
valamennyivel /pronomini/ jokaisen/kaikkien kanssa; /partikkeli/ vähän, jonkin verran
valamerre jonnekin, jossakin
valamerről jostakin, jostakin suunnasta
valami (–k, –t, –je) jokin, joku
valami felé johonkin päin
valamiféle jonkinlainen
valamikor joskus
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valamilyen (–ek, –t, –je) jonkinlainen
valamint sekä
valamit jotakin
válás (–ok, –t, –a) (avio)ero, (avio)eroprosessi
válasz (–ok, –t, –a) vastaus
válaszol –t (–nak/–nek) (–ok, –t, –j) vastata jtak jklle
választ –t (–nak/–nek) (–ok, –ott, válassz) valita jk; äänestää
választ ad –ra/–re (–nak/–nek) (–ok –ott –j) vastata, antaa vastaus jhk jklle
választás (–ok, –t, –a) valinta, valitseminen; äänestys
választási lehetőség (–ek, –et, –e) valinnanvara; vaihtehto
választék (–ok, –ot, –a) valikoima; jako (hiuksissa)
választ keres –ra/–re (–ek, –ett, –s választ) etsiä vastausta jhk
választott (–ak, –at, –) valittu; äänestetty
válik (–ok, –t, –j) –tól/–től olla eroamassa jstak; –vá/–vé tulla jksi, muuttua jksik, kehittyä jksik (etymologia vrt. suomen valkama, valka)
vall –t (–ok, –ott, –j) todistaa jtak, tunnustaa jtak
váll (–ak, –at, –a) olka; hartiat (etymologia vrt. suomen olka, ola-)
vállához ér (–nak/–nek) (–ek, –t, –j) koskettaa jkn olkapäätä
vállalkozik –ra/–re (–ok –ott –z) yrittää jtak
vállakozó (–k, –t, –bb) yritteliäs; (–k –t –ja) yrittäjä
vállal –t (–ok, –t, –j) ottaa tehtäväkseen
vállalat (–ok, –ot, –a) firma, yritys
vállalati szeződés (–ek, –t, –e) yrityssopimus
vállalkozás (–ok, –t, –a) hanke; yritys
vállalkozó (–ra/–re) (–ak –t –bb) halukas (tekemään jtak); (–k –t –ja) yrittäjä
vallás (–ok, –t, –a) uskonto
vállas (–ak, –at, –abb) harteikas
vallástanár (–ok, –t, –a) uskonnonopettaja
vallja magát –nak/–nek pitää itsensä jnakin; tunnustautua jksik
vallomás (–ok, –t, –a) tunnustus
vállszélesség (–ek, –et, –e) hartianleveys
vállvetve olakkain, hartiat kiinni toisiissaan, yhteisvoimin
való (–k, –t, –bb) oleva; sopiva; –nak/–nek olla sopiva jklle/jhk, olla tarkoitettu jklle
valóban todella
valódi (–ak, –t, –bb) aito, oikea
válogat –t (–ok, –ott, válogass) valikoida; karsia
válogató mérkőzés (–ek, –t, –e) karsintaottelu
válogatott (–ak, –at, –abb) valikoitu; (–ak, –at, –ja) maajoukkue
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valójában oikeastaan
válóok (–ok, –ot, –a) avioeroperuste
válóper (–ek, –t, –e) avioero-oikeudenkäynti
valóságos (–ak, –at, –abb) todellinen; varsinainen
valószínűleg luultavasti, todennäköisesti
valószínűtlen (–ek, –t, –ebb) epätodennäköinen
válság (–ok, –ot, –a) kriisi
válságstáb (–ok, –ot, –ja) hätäyksikkö, kriisiyksikkö
vált –t –ra/–re (–ok, –ott, –s) vaihtaa; muuttaa; rikkoa (seteli)
váltogat –t (–ok, –ott, váltogass) vaihtaa, vaihdella
változás (–ok, –t, –a) muutos
változat (–ok, –ot, –a) muoto, vaihtoehto; laitos
változatos (–ak, –at, –abb) vaihteleva, monipuolinen
változatosság (–, –ot, –a) vaihtelu, vaihtelevuus, monipuolisuus
változik –vá/–vé (–om/–ok, –ott, –z) muuttua jksi; vaihtua
változtat (–ok, –ott, változtass) –n/–on/–en/–ön muuttaa jtak; –t –vá/–vé muuttaa jksik
változtatás (–ok, –t, –a) muuttaminen, muutos
váltságdíj (–ak, –at, –a) lunnasrahat, lunnaat
vályú (–k, –t, –ja) kaukalo
vám (–ok, –ot, –ja) tulli(laitos); tulli(maksu)
vámos (–ok, –t, –a) tullivirkailija
vámot fizet (–ek, –ett, fizess) maksaa tullimaksu
vámot szed N + után (–ek, –ett, –j) kantaa veroa, ottaa tullimaksu jstak
van (vagyok, volt, légy) olla, sijaita jssak, löytyä jstak (etymologia vrt. suomen ole-)
van bátorsága (–nak/–nek) + –ni // –höz/–hez/–höz uskaltaa tehdä jtak, rohjeta tehdä jtak
van esze (–nak/–nek) (–höz/–hez/–höz) jklla on aivot, olla fiksu, olla älykäs (tekemään jtak)
van képe (–nak/–nek) + –ni // –höz/–hez/–höz kehdata tehdä jtak, iljetä tehdä jtak, jklla on otsaa tehdä jtak
van pofája (–nak/–nek) + –ni // –höz/–hez/–höz /alatyylinen/ ks. van képe
van tehetsége (–nak/–nek) –höz/–hez/–höz jklla on lahjoja jhk
vanília (–´k, –´t, –´ja) vanilja
vár 1. –t // –ra/–re odottaa jtak/jkta, olla vastassa
vár 2. (–ak, –at, –a) linna
várandós (–ak, –at, –) odottava äiti
váratlan (–ok, –t, –abb) odottamaton
váratlanul odottamatta
varázs (–ok, –t, –a) taika, lumo
varázserő (–k, –t, –ereje) taikavoima
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varázslatos (–ak, –t, –abb) lumoava, taianomainen
varázsló (–k, –t, –ja) taikuri
varázsol (–t) (–ok, –t, –j) taikoa, näyttää taikatemppu, luoda
varázsos (–ak, –at, –abb) lumoava
várható (–ak, –t, –) olla odotettavissa, odotettavissa oleva
Várj meg! Odota (minua/meitä)!
varjú (–k/varjak, –t/varjat, –ja/varja) varis (etymologia vrt. suomen varis)
várományos (–ok, –t, –a) odotettu voittaja/saaja
város (–ok, –t, –a) kaupunki
városháza (–, –´t, –) kaupungintalo
városi (–ak, –t, –) kaupunkilainen, kaupungin, kaupunkivárosnézés (–ek, –t, –e) kaupunkikiertoajelu, tutustuminen kaupunkiin, kaupunkikävely
városrész (–ek, –t, –e) kaupunginosa
váróterem (–termek, –termet, –terme) odotussali
varr –t (–ok, –t, –j) ommella
varrógép (–ek, –et, –e) ompelukone
varrónő (–k, –t, –je) ompelija
varrótű (–k, –t, –je) (ompelu)neula
vas (–ak, –at, –a) rauta (etymologia vrt. suomen vaski)
vasal –t (–ok, –t, –j) raudoittaa; silittää
vasalás (–ok, –t, –a) raudoitus; silittäminen
vasalnivaló (–k, –t, –) raudoitettava; silitettävä; (–k, –t, –ja) silitettävät vaatteet
vasaló (–k, –t, –) raudoittava, silittävä; (–k, –t, –ja) raudoittaja, silittäjä; silitysrauta
vasalódeszka (–´k, –´t, –´ja) silityslauta
vásár (–ok, –t, –ja) markkinat, messut; alennusmyynti, ale, tarjous
vásárcsarnok (–ok, –ot, –a) kauppahalli
vásárlás (–ok, –t, –a) ostaminen; ostosten tekeminen; ostos; ostokset
vásárlás előtt ennen ostosten tekoa
vasárnap (–ok, –ot, –ja) sunnuntai, sunnuntaina
vasárnapi (–ak, –t, –bb) sunnuntainvásárol (–ok, –t, –j) tehdä ostokset; –t ostaa jtak
vastag (–ok, –ot, –abb) paksu
vasút (–utak, –utat, –útja) rautatie
vasútvonal (–ak, –at, –a) rautatiereitti, rautatielinja
vászon (vásznak, vásznat, vászna) kangas
vatta (–´k, –´t, –´ja) vanu
vattacukor (–cukrok, –cukrot, –cukra) hattara
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váz (–ak, –at, –a) runko
váza (–´k, –´t, –´ja) maljakko, vaasi
vécé (= wc) (–k, –t, –je) vessa (= wc)
véd –t (–ek, –ett, –j) puolustaa, suojata, suojella, vartioida, varjella, turvata, vaalia; rauhoittaa; puolustaa, torjua
védekezik N + ellen (–ek, –ett, –z) puolustautua jtak vastaan
védelem (védelmek, védelmet, védelme) puolustus, suojelu, vartiointi, vaaliminen; puolustus, torjunta
védés (–ek, –t, –e) puolustaminen, puolustus, suojeleminen, suojelu, vartioiminen, vartiointi, vaaliminen; puolustaminen, puolustus, torjuminen, torjunta
védett állatok és növények (–, –et, –) rauhoitetut eläimet ja kasvit
védettség (–, –et, –e) vastustuskyky, immuniteetti; (työpaikalla) irtisanomisturva
védettséget élvez (–ek, –ett, –z) saada suojelua, olla suojelun alainen, kuulua suojelun piiriin; olla irtisanomisturvan piirissä
védi a természetet suojella luontoa
védnök (–ök, –öt, –e) suojelija
védő (–k, –t, –) puolustava, suojeleva, suojaava; (–k, –t, –je) puolustaja
védőfaktor (–ok, –t, –a) suojakerros
védőnő (–k, –t, –je) neuvolahoitaja
védőoltás (–ok, –t, –a) rokotus
vég (–ek, –et, –e) loppu, (loppu)pää, pääty
végakarat (–, –ot, –a) viimeinen tahto, testamentti
végállomás (–ok, –t, –a) päätepysäkki
vége van –nak/–nek loppua, päättyä, olla ohi
végéhez közeledik (kolmannessa persoonassa: –, –ett, –jen) lähestyä loppua
véget ér (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jen) päättyä
végez (végzek, végzett, -z) olla valmis; –t // –val/–vel päättää, lopettaa, saada päätökseen; –t tehdä, suorittaa, opiskella jssak; valmistua (yliopistosta)
végez az egyetemen valmistua yliopistosta
végig 1. loppuun asti/saakka
végig 2. N + –n/–on/–en/–ön /postpositio/ pitkin jtak
végig- 3. /prefiksi/
végigfut –n/–on/–en/–ön (–ok, –ott, fuss végig) juosta pitkin jtak; (kolmannessa persoonassa: –, –ott, fusson végig) levitä jossakin
végigfutott a hideg rajta (rajtam, rajtad, rajta, rajtunk, rajtatok, rajtuk) jklle tuli kylmät väreet, hänelle tuli kylmät väreet
végiggondol –t (–ok, –t, –j végig) miettiä alusta loppuun, harkita
végigjár –t (–ok, –t, –j végig) käydä kaikissa paikoissa; kulkea läpi
végigmegy –n/–on/–en/–ön (–ek, végigment, menj végig) mennä/kulkea jtak pitkin
végigsimít –t (–ok, –ott, –s végig) sivellä jtak (päästä päähän)
végre viihdoin, lopultakin
végsebesség (–, –et, –e) lopullinen nopeus
végső (–k, –t, –) /valikoitua tyyliä/ viimeinen
végső nyughely (–, –et, –e) viimeinen leposija
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végtag (–ok, –ot, –ja) raaja
végtelen (–ek, –t, –ebb) loputon; ääretön; (–, –t, –) avaruus
végtelenség (–, –et, –e) äärettömyys
végtelenségig loputtomiin
végtelenül loputtomasti, äärettömästi, suunnattomasti
végtelenül sok lehetőség (–, –et, –e) loputtomasti mahdollisuuksia
Végtelenül sajnálom. Pahoittelen suunnattomasti.
végül lopulta, lopuksi
végül, de nem utolsó sorban viimeisimpänä muttei vähäisimpänä
végzés (–, –t, –e) lopettaminen, päättäminen; päätös, ratkaisu; (työn)teko
végzet (–, –et, –e) kohtalo
végzettség (–ek, –et, –e) koulutus(taso)
vegye be (a/az –t) ottakaa/nostakaan jk sisään; ottakaa (lääke)
vegyes (–ek, –et, –ebb) sekalainen, sekavegyesen molempia, molemmat; kaikki (sekaisin)
vegyes páros (–ok, –t, –) sekanelinpeli
vegyes saláta (–´k, –´t, –´ja) salaatti, jossa on erilaisia vihanneksia
vegyes savanyúság (–ok, –ot, –ja) salaatti, jossa on erilaisia etikkaliemessä säilöttyjä vihanneksia (mm. kaalia, paprikoita, jne.)
vegyes úszás (–, –t, –a) sekauinti
vegyész (–ek, –t, –e) kemisti
vegyészet (–, –et, –e) kemia (teollisuus- ja tieteenala)
vegyileg kemiallisesti
vegyi tisztítás (–, –t, –a) kemiallinen pesu
vegyük bele otetaan mukaan; kirjoitetaan (jhk myös)
vegyül –val/–vel (–ök, –t, –j) sekoittua jhk
vegyület (–ek, –et, –e) yhdiste
vej (–ek, –et, –e) vävy (ks. vő) (etymologia vrt. suomen vävy)
vejem (= vőm) vävyni
vékony (–ak, –at, –abb) ohut; hoikka, solakka
vél –t (–ek, –t, –j) arvella, luulla, uskoa
vele hänen kanssaan, hänen mukanaan (ks. ő)
veled kanssasi, mukanasi (ks. te)
vele együtt yhdessä hänen kanssaan (velem, veled, vele, velünk, veletek, velük együtt)
vélekedik –ról/–ről (–ek, –ett, –j) arvella jtak, olla jtak mieltä
velem kanssaani, mukanani (ks. én)
vélemény (–ek, –t, –e) mielipide, näkemys; arvostelu
véleményem szerint mielestäni, minusta (véleményed, véleménye, véleményünk, véleményetek, véleményük szerint)
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véleményez –t (–ek, –ett, –z) arvioida, arvostella
Velence (–, –´t, –´je) Venetsia (kaupunki Italiassa); paikkakunta Unkarissa
Velencei-tó (–, –t/tavat, tava) Velence-järvi (Unkarissa)
vele szemben támasztott követelmények (–, –et, –) hänelle asetetut vaatimukset
veletek kanssanne, mukananne (ks. ti)
véletlen (–ek, –t, –e) sattuma
véletlenül sattumalta, sattumoisin, vahingossa
velő (–k, –t, veleje) ydin (etymologia vrt. suomen ydin, ytime-)
velős megjegyzés (–ek, –t, –e) ytimekäs kommentti
velük heidän kanssaan, heidän mukanaan (ks. ők)
velünk kanssamme, mukanamme (ks. mi)
velünk született adottság (–ok, –ot, –a) synnynnäinen lahja(mme)
vendég (–ek, –et, –) vieras-, vieraileva; (–ek, –et, –e) vieras, asiakas
vendégeket fogad (–ok, –ott, –j) ottaa vastaan vieraita
vendégfogadás (–, –t, –a) vieraiden vastaanotto
vendégforgalom (–, –forgalmat, –forgalma) vieraskäynnit
vendégkönyv (–ek, –et, –e) vieraskirja
vendégkör (–, –t, –e) vieraat, asiakkaat, asiakaskunta
vendéglátás (–, –t, –a) vieraiden vastaanotto; turismi
vendéglátó (–k, –t, –ja) vieraiden vastaanotto; isäntä(väki)
vendéglátóipar (–, –t, –a) hotelli- ja ravintola-ala
vendéglő (–k, –t, –je) ravintola; kievari
vendégség (–, –et, –e) juhlat, tilaisuus
vendégségbe megy –hoz/–hez/–höz (megyek, ment, menj) käydä kylässä jkn luona
vendégszeretet (–, –et, –e) vieraanvaraisuus
vendégszerető (–ek, –t, –bb) vieraanvarainen
vendégtanár (–ok, –t, –a) vieraileva opettaja/lehtori
vendégváró (–k, –t, –ja) tervetuliaisruoka
venni –t /vesz verbin infinitiivi/ ottaa, ostaa
ventilátor (–ok, –t, –ja) tuuletin
vér (–ek, –t, –e) veri (etymologia vrt. suomen veri, vere-)
véradás (–ok, –t, –a) verenluovutus
véradó (–k, –t, –ja) verenluovuttaja
véraláfutás (–ok, –t, –a) mustelma
vérátömlesztés (–ek, –t, –e) verensiirto
vércsoport (–ok, –ot, –ja) veriryhmä
Vereckei hágó (–, –t, –) Verecken sola (vuoden 896 maahantulon reitti Karpaattien halki nyk. Ukrainassa)
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verejték (–, –et, –e) hiki
verejtékcsepp (–ek, –et, –je) hikipisara
verejtékezik (–em/–ek, –ett, –z) hikoilla
verejtékmirigy (–ek, –et, –e) hikirauhanen
véres (–ek, –et, –ebb) verinen, veri-, verenvuodatusveres (–ek, –et, –ebb) /vanh, murre/ punatukkainen (ks. vörös) (etymologia vrt. suomen veri, vere-)
véres harc (–ok, –ot, –a) verinen kamppailu/taistelu
véres hurka (–´k, –´t, –´ja) verimakkara, mustamakkara
vereség (–ek, –et, –e) tappio, häviö
veríték (–ek, –et, –e) hiki (ks. myös verejték)
vérkép (–ek, –et, –e) veriarvot
vérképre megy (megyek, ment, menj) käydä verikokeissa
vérkeringés (–, –t, –e) verenkierto
vérmérgezés (–, –t, –e) verenmyrkytys
vérmérséklet (–, –et, –e) temperamentti, luonne
vérnarancs (–ok, –ot, –a) veriappelsiini
vérnyomás (–, –t, –a) verenpaine
vérnyomásmérő (–k, –t, –je) verenpainemittari
vérre menő harc (–ok, –ot, –a) verinen kamppailu/taistelu
vers (–ek, –et, –e) runo
verseny (–ek, –t, –e) kilpailu, kisat
versenyez –val/–vel (versenyzek, versenyzett, versenyezz) kilpailla
versenyló (–lovak, –lovat, –lova) kilpahevonen
versenyre kel –ért (–val/–vel) (–ek, –t, –j) ryhtyä/lähteä kilpailemaan jstak
versenyző (–k, –t, –je) kilpailija, urheilija
verseskönyv (–ek, –et, –e) runokirja
vértelen (–ek, –t, –) veretön, vähäverinen, ilman verenvuodatusta; heikko, väritön, eloton
vértelen forradalom (forradalmak, forradalmat, forradalma) veretön vallankumous
vérvétel (–ek, –t, –e) verikoe
vés –t (–ek, –ett, –s) kaivertaa, veistää (etymologia vrt. suomen veitsi, veitse-)
Vésd az agyadba/eszedbe! Paina mieleesi! Muista!
vese (–´k, –´t, –´je) munuainen, munuaiset
vesz –t (–ek, vett, végy/vegyél) ostaa; ottaa
veszekedik –val/–vel (–ek, veszekedett, veszekedj) riidellä jkn kanssa
veszekszik –val/–vel (–em/–ek, veszekedett, veszekedj) riidellä jkn kanssa
veszély (–ek, –t, –e) vaara
veszélybe sodor –t (sodrok, –t, –j) vaarantaa jtak, saattaa vaaraan/vaaratilanteeseen
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veszélyben forog az élete –nak/–nek jkn henki on vaarassa
veszélyes (–ra/–re nézve) (–ek, –et, –ebb) vaarallinen jklle
veszélyeztet –t (–ek, –et, –ebb) vaarantaa jtak, altistaa vaaralle/jnk uhalle
veszélyeztetett állatfajok (–, –at, –) uhanalaiset eläinlajit
veszélynek tesz ki –t altistaa jkta vaaralle/jnk uhalle
veszélytelen (–ek, –t, –ebb) vaaraton
vészhelyzet (–ek, –et, –e) hätätilanne
veszi a bátorságot –hoz/–hez/–hez tohtia, rohjeta, uskaltaa tehdä jtak
veszik (kolmannessa persoonassa: –, –ett, vesszen) kadota, tuhoutua
veszít (–t –ban/–ben) (–ek, –ett, –s) hävitä (ks. myös veszt)
vészkijárat (–ok, –ot, –a) hätäuloskäynti
vessző (–k, –t, –je) vitsa, virpi, raippa; (viini)köynnös; pilkku
vesztésre áll (–ok, –t, –j) olla häviöllä
veszve van (kolmannessa persoonassa: –, volt, legyen) olla menetetty, olla kadotettu, olla tuhon oma
vet –t (–ek, –ett, vess) heittää; kylvää
vetés (–ek, –t, –e) heittäminen, heitto; kylväminen, kylvö
vetít –t (–ek, –ett, –s) heijastaa; esittää (elokuva)
vetítés (–ek, –t, –e) (elokuva)esitys
vetítő (–k, –t, –) heijaistava; (–k, –t, –je) projektori
vetítővászon (–vásznak, –vásznat, –vászna) elokuvakangas, valkokangas
vetődik –ba/–be // –ra/–re (–ök, –ött, –j) osua, sattua; eksyä jhk; (maalivahti) heittäytyä
vetül –ra/–re (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jön) heijastua
vetület (–ek, –et, –e) projektio, vaikutus
vevő (–k, –t, –je) ostaja, asiakas
vezényel –t (–ek, –t, –j) johtaa orkesteri; johtaa, komentaa, antaa komento
vezénylete alatt áll –nak/–nek (–ok, –t, –j) olla jkn komennossa
vezényletével –nak/–nek jkn kapellimestarin ohjauksessa
vezényszó (–szavak, –t, –szava) komento, käsky
vezér (–ek, –t, –e) päällikkö
vezérel –t (–ek, –t, –j) ohjata
vezet –t (–ek, –ett, vezess) johtaa, ohjata, ajaa; viedä; taluttaa (etymologia vrt. suomen vetää)
vezeték (–ek, –et, –e) johto
vezetéknév (–nevek, –nevet, –neve) /vanh/ sukunimi
vezető (–k, –t, –bb) johtava, ohjaava, ajava, kuljettava; (–k, –t, –je) johtaja, ohjaaja, ajaja, kuljettaja
vezetői engedély (–ek, –t, –e) ajokortti
vezető szerep (–ek, –et, –e) päärooli
vezetőség (–ek, –et, –e) johtokunta, hallitus
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vezetőségi tag (–ok, –ot, –ja) hallituksen jäsen
vicc (–ek, –et, –e) vitsi
viccel (–val/–vel) (–ek, –t, –j) vitsailla (jkn kustannuksella)
vicces (–ek, –et, –ebb) vitsikäs, naurettava, hupaisa
vidám (–ak, –at, –abb) iloinen, pirteä
vidámpark (–ok, –ot, –ja) huvipuisto
vidámság (–ok, –ot, –a) iloisuus, pirteys; juhla
vidám szín (–ek, –t, –e) pirteä väri
vidék (–ek, –et, –e) maa, seutu, maaseutu; maisema
vidéken maalla, maaseudulla
vidéki (–ek, –t, –bb) maaseutu-, maalais-; (–ek, –t, –je) maalainen
vidékre maalle, maaseudulle
vidékről maalta, maaseudulta
videózik (–om/–ok, –ott, –z) katsoa videota; ottaa videokuvia
vihar (–ok, –t, –a) myrsky, myräkkä, rajuilma
viharos szél (szelek, szelet, szele) myrskytuuli
víg (–ak, –at, –abb) iloinen, hilpeä
vígjáték (–ok, –ot, –a) komedia
vigyáz (–ok, –ott, –z) varoa, olla varovainen/huolellinen; –ra/–re huolehtia jstak/jksta, vahtia
Vigyázz! Varo! Ole varovainen!
Vigyázz –ra/–re! Huolehdi jstak/jksta! Pidä huolta jksta!
Vigyázzatok! Varokaa! Olkaa varovaisia!
Vigyázzatok –ra/–re! Huolehtikaa jstak/jksta!
Vigyázzatok magatokra! Pitäkää huolta itsestänne!
Vigyázz magadra! Pidä huolta itsestäsi!
vigyorog (vigyorgok, vigyorgott, –j) virnistää, virnistellä
vihar (–ok, –t, –a) myrsky
viharos (–ak, –at, –abb) myrskyinen, myrskyviharos erősségű myrsky-, myrskylukemilla
világ (–ok, –ot, –a) maailma (etymologia vrt. suomen valkea)
világbajnok (–ok, –ot, –a) maailmanmestari
világbajnokság (–ok, –ot, –a) maailmanmestaruus(kisat)
világbajnokságot nyer (–ek, –t, –j) voittaa maailmanmestaruuskisat
világgá megy (megyek, ment, menj) lähteä maailmalle, lähteä ikuisiksi ajoiksi
világháború (–k, –t, –ja) maailmansota
világháló (–, –t, –ja) internet, verkko
világhír (–, –t, –e) maine maailmalla
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világi dolgok (–, –at, –) maanpäälliset asiat
világirodalom szak (–ok, –ot, –ja) yleinen kirjallisuustiede (oppiaine)
világít (–ok, –ott, –s) valaista
világkép (–ek, –et, –e) maailmankuva
világnézet (–ek, –et, –e) elämänkatsomus, maailmankatsomus
világnyelv (–ek, –et, –e) maailmankieli
világos (–ak, –at, –abb) valoisa, vaalea
Világos. Selvä.
világos sör (–ök, –t, –e) vaalea olut
világos van on valoisaa
világoskék (–ek, –et, –ebb) vaaleansininen
világoszöld (–ek, –et, –ebb) vaaleanvihreä
világról kialakított kép (–ek, –et, –e) maailmasta muodostettu kuva
világsiker (–, –t, –e) maailmanmenestys
világszerte kaikkialla maailmassa, maailmanlaajuisesti
világtájak (–, –at, –) ilmasuunnat
világverseny (–ek, –t, –e) maailmanmestaruuskisat
világviszonylatban is kansainvälisestikin, maailmanlaajuisesti
villa 1. (–´k, –´t, –´ja) haarukka
villa 2. (–´k, –´t, –´ja) huvila, kartano
villám- 1. pikavillám 2. (–ok, –ot, –ja) salama
villáminterjú (–k, –t, –ja) pikahaastattelu
villámlás (–ok, –t, –a) salama, salamointi
villámlik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, villámoljon) salamoida
villamos (–ok, –t, –a) raitiovaunu
villamosmegálló (–k, –t, –ja) raitiovaunupysäkki
villamosvonal (–ak, –at, –a) raitiovaunulinja
villany (–, –t, –a) sähkö, sähköinen, sähkövillanykapcsoló (–k, –t, –ja) (sähkö)katkaisin
villanyszerelő (–k, –t, –je) sähköasentaja
villanyvezeték (–ek, –et, –e) sähköjohto
villog (–ok, –ott, –j) vilkkua
virág (–ok, –ot, –ja/–a) kukka
virágállvány (–ok, –t, –a) kukkateline
virágárus (–ok, –t, –a) kukkakauppias
virágbolt (–ok, –ot, –ja) kukkakauppa
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virágos (–ak, –at, –abb) kukallinen, kukkavirágot ültet (–ek, –ett, ültess) istuttaa kukkia
virágpor (–ok, –t, –a) siitepöly
virágvasárnap (–ok, –ot, –ja) palmusunnuntai
virágzik (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –ott, virágozzon) kukkia
virgács (–ok, –ot, –a) risut
virsli (–k, –t, –je) nakki
virrad (kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) sarastaa
virradat (–k, –t, –je) auringonnousu, sarastus, aamunkoitto
virradatkor aamun koittaessa
visel –t (–ek, –t, –j) käyttää, pitää, kantaa (vaatetta)
viselet (–ek, –et, –e) asu, puku, kansallispuku
viselhető (–ek, –t, –bb) käyttökelpoinen (vaate)
viseli a nevét –nak/–nek olla nimetty jstak, olla nimeltään
visong (–ok, –ott, –j) kirkua, kiljua
visz –t (viszek, vitt, vigyél) viedä, kantaa, kuljettaa; johtaa (etymologia vrt. suomen viedä)
viszály (–ok, –t, –a) riita
viszi valamire pärjätä, menestyä, hän pärjää/menestyy
Viszlát! (tuttavallinen) Näkemiin! Hei! Moi! Nähdään!
viszont sitä vastoin, sen sijaan, mutta, puolestaan; samoin
Viszont (kívánom/kívánjuk)! Samat sanat! Sitä samaa! Samoin!
Viszonthallásra! Kuulemiin!
Viszontlátásra! Näkemiin!
viszony (–ok, –t, –a) suhde
viszonya van –nak/–nek –val/–vel jklla on suhde jkh
viszonyít –t –hoz/–hez/–höz (–ok, –ott, –s) verrata jhk, suhteuttaa jhk
viszonyítva –t –hoz/–hez/–höz verrattuna jhk, suhteutettuna jhk, suhteessa jhk, jhk nähden
viszonylag suhteellisen
viszonylagos suhteellinen
viszonyul –hoz/–hez/–höz (–ok, –t, –j) suhtautua jhk
viszonyulás (–ok, –t, –a) suhtautuminen
vissza 1. takaisin
vissza- 2. /prefiksi/
visszaad –t –nak/–nek (–ok, –ott, –j vissza) antaa takaisin, palauttaa jk
visszabeszél –nak/–nek (–ek, –t, –j vissza) inttää vastaan, sanoa vastaan
visszacsapódik (–csapódok, –csapódott, csapódj vissza) iskeytyä, lentää takaisin
visszaenged –t (–ek, –ett, –j vissza) päästää takaisin, laskea takaisin
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visszaér (–ek, –t, –j vissza) ehtiä takaisin, palata/saapua/tulla ajoissa
visszaérkezik (–em/–ek, –ett, –z vissza) saapua, tulla takaisin
visszafelé takaisin; paluumatka(lla)
visszafizeti a kölcsönt maksaa laina (takaisin)
visszafogja magát hillitä itsensä
visszafogott (–ak, –at, –abb) pidättyväinen; minimaalinen, hillitty
visszafogottan hillitysti, kohtuudella
visszafordít –t (fordítok, fordított, fordíts vissza) kääntää (takaisin), käännyttää
visszafordul (–ok, –t, –j vissza) kääntyä (takaisin)
visszahív –t (–ok, –ott, –j vissza) kutsua takaisin; soittaa, soitella
visszahoz –t (–ok, –ott, –z vissza) tuoda takaisin, palauttaa
visszahúz –t (–ok, –ott, –z vissza) vetää/siirtää takaisin
visszahúzódik (–ok, –ott, –j vissza) vetäytyä
visszahúzódó (–ak, –t, –bb) syrjäänvetäytyvä
visszajár (–k, –t, –ja) tulla säännöllisesti käymään jssak; kummitella; kuulua jklle
visszajáró (–k, –t, –ja) vaihtoraha
visszajön (jövök, –jött, jöjj/gyere vissza) tulla takaisin, palata
visszakér –t –tól/–től (–ek, –t, –j vissza) pyytää takaisin
visszalép (–ek, –ett, –j vissza) astua takaisin/taakse; –tól/–től perääntyä, luopua jstak
visszanéz (–ek, –ett, –z vissza) katsoa taakseen; vastata katseeseen
visszamegy (–megyek, –ment, –menj vissza) mennä takaisin, palata
visszapillantó tükör (–tükrök, –tükröt, –tükre) auton peilit, auton sivupeili, auton sisäpeili
visszapofázik –nak/–nek (–ok, –ott, –z vissza) /puhek/ inttää vastaan, huutaa takaisin jklle
visszariaszt –t –tól/–től (–riasztok, –riasztott, riassz vissza) hätkähdyttää; pelotella jku luopumaan jstak
visszaszerez –t –tól/–től (–szerzek, –szerzett, –szerezz vissza) hakea, voittaa takaisin, saada takaisin
visszautasít –t (–ok, –ott, –s vissza) kieltäytyä jstak, torjua jtak, hylätä, evätä
visszavág (–ok, –ott, –j vissza) lyödä takaisin, heittää takaisin; väittää vastaan
visszavágó (–k, –t, –ja) toinen osaottelu
visszavisz –t (–viszek, –vitt, –vigyél vissza) viedä takaisin, palauttaa
visszavon –t (–ok, –t, –j vissza) vetää takaisin, perua
visszazökken –ba/–be (–ek, –t, –j vissza) palata jhk
Visszazökken a régi kerékvágásba palata vanhoihin kuvioihin
visszhang (–ok, –ot, –ja) kaiku
visszhangzik (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –ott, visszhangozzon) kaikua
vita (–´k, –´t, –´ja) erimielisyys, kiista, riita, väittely, paneelikeskustelu
vita bontakozik ki alkaa riita/kiista
vita kerekedik –val/–vel (kolmannessa persoonassa: –, –ett, –jen) alkaa riita/kiista jkn kanssa
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vitába bocsátkozik –val/–vel (–om/–ok, –ott, –z) aloittaa väittely jkn kanssa
vitába keveredik –val/–vel (–ek, –ett, –j) joutua väittelyyn jkn kanssa
vitába száll –val/–vel (–ok, –t, –j) alkaa väitellä/riidellä jkn kanssa
vitamin (–ok, –t, –ja) vitamiini
vitaminbomba (–´k, –´t, –´ja) vitamiinipommi
vitára ingerel –t yllyttää jkta väittelemään
vitatkozik –val/–vel –ról/–ről (vitatkozok, vitatkozott, vitatkozz) väitellä, riidellä
vitorla (–´k, –´t, –´ja) purje
vitorlás (–ok, –t, –a) purjevene
vitorlázik (–om/–ok, –ott, –z) purjehtia
vityilló (–ok, –ott, –j) tölli
vív (–ok, –ott, –j) miekkailla, kamppailla, taistella, sotia
vívás (–ok, –t, –a) miekkailu; taistelu
vívó (–k, –t, –ja) miekkailija
víz (vizek vizet vize) vesi (etymologia vrt. suomen vesi, vete-)
víz alatt úszik (–om/–ok, –ott, ússz) sukeltaa
vízállás (–, –t, –ja) vedenkorkeus
vízálló (–ak, –t, –bb) vedenpitävä
vízcsap (–ok, –ot, –ja) vesihana
víz- és csatornadíj (–ak, –at, –a) vesimaksu
vizes (–ek, –et, –ebb) märkä, hikinen; vesivízesés (–ek, –t, –e) vesiputous
vizespohár (–poharak, –poharat, –pohara) vesilasi
vizet fakaszt a sziklából /Raamattu/ vuodattaa vettä kallion läpi, iskeä vettä kalliosta, saada vesi pulppuamaan kalliosta
vízhatlan (–ok, –t, –abb) vettä hylkäävä
vízi közlekedés (–ek, –t, –e) vesiliikenne, merenkulku
vízilabda (–´k, –´t, –´ja) vesipallo
víziló (–lovak, –lovat, –lova) virtahepo
vízisport (–ok, –ot, –ja) vesiurheilu
vízszerelő (–k, –t, –je) putkimies
vízszintes (–ek, –et, –ebb) vaakasuora
víztartalom (–, –tartalmat, –tartalma) vesipitoisuus
víztükör (–tükrök, –tükröt, –tükre) vedenpinta
vízum (–ok, –ot, –a) viisumi
vízumkérő (űr)lap (–ok, –ot, –ja) viisumianomuslomake
vízumkérvényt ad be anoa viisumia
vizsga (–´k, –´t, –´ja) tentti
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vizsgadolgozat (–ok, –ot, –a) tenttikirjoitus, kirjoituskoe
vizsgaeredmény (–ek, –t, –e) tenttitulokset
vizsgafelügyelő (–k, –t, –je) tenttivalvoja
vizsgahét (–hetek, –hete, –hete) tenttiviikko
vizsgaidőszak (–ok, –ot, –a) tenttikausi
vizsgál –t (–ok, –t, –j) tarkastaa, tarkastella, tarkistaa, tutkia
vizsgalap (–ok, –ot, –ja) lupatodistus
vizsgálat (–ok, –ot, –a) tarkastus, tarkastaminen, tarkastelu, tarkasteleminen, tarkistus, tutkiminen, tutkimus, tutkiminen
vizsgázik –ból/–ből (vizsgázok, vizsgázott, vizsgázz) suorittaa (jkn aineen) tentti
vizsgázó (–k, –t, –ja) tentin suorittaja
vizsgáztat –t –ból/–ből (–ok, –ott, vizsgáztass) kuulustella; tutkituttaa; katsastuttaa
vizsgáztató (–ok, –t, –j) tentaattori, tentin vastaanottaja; katsastaja
volna olisi (ks. van)
volt oli (ks. van)
volt egyszer olipa kerran
von –t (–ok, –t, –j) vetää; peittää; rakentaa
vonal (–ak, –at, –a) viiva, reitti, linja
vonaljegy (–ek, –et, –e) (kerta)lippu; lippu tietylle reitille
vonalzó (–k, –t, –ja) viivotin
vonat (–ok –ot –a) juna
vonatfülke (–´k –´t –´je) junavaunuosasto
vonatkozik –ra/–re (vonatkozok, vonatkozott, vonatkozz) koskea jtak
vonatozik (–om/–ok, –ott, –z) matkustaa junalla
vonó (–k, –t, –ja) jousi
vonós hangszer (–ek, –t, –e) jousisoitin, jouset
vontat –t (–ok, –ott, vontass) vetää
vontató (–k, –t, –ja) traktori
vonz –t (–ok, –ott, vonzz) vetää puoleensa; houkutella, viehättää
vonzat (–ok, –ot, –a) rektio
vonzata –nak/–nek jnk seuraus
vő (–k, –t, –je) vävy (ks. myös vej) (etymologia vrt. suomen vävy)
vödör (vödrök, vödröt, vödre) ämpäri, sanko
vőlegény (–ek, –t, –e) sulhanen
völgy (–ek, –et, –e) laakso
vörös (–ek –et –ebb) punainen, puna-; punatukkainen (etymologia vrt. suomen veri, vere-)
vörösbor (–ok, –t, –a) punaviini
vöröshagyma (–´k, –´t, –´ja) sipuli
347

Unkarilais–suomalainen oppijansanasto / Magyar–finn tanulói szószedet
a [ɒ], á [a:], b, c[ts], cs [tʃ], d, dz [dz], dzs [dʒ], e [ɛ], é [e:], f, g, gy[ɟ], h, i, í, j, k, l, ly [j], m, n, ny [ɲ], o, ó, ö, ő, p, q, r, s [ʃ], sz [s], t, ty [c], u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z [z], zs [ʒ]

vörös hajú (–ak, –t, vörösebb hajú) punatukkainen
vörös képpel naama punaisena
vörösök punikit, punaiset
vörösréz (–rezek, –rezet, –) kuparinen, kupari-; (–rezek, –rezet, –reze) kupari
Z
zab (–, –ot, –ja) kaura
zabkása (–´k, –´t, –´ja) kaurapuuro
zabla (–´k, –´t, –´ja) suitset
zabos (–ak, –at, –abb) kaura-; /puhek/ ärtynyt, vihainen
zabpehely (-pelyhek, -pelyhet, -pelyhe) kaurahiutale
zacskó (–k, –t, –ja) pussi
zaj (–ok, –t, –a) melu, meteli (etymologia vrt. suomen soida)
zajlik (kolmannessa persoonassa: –, –ott, –) tapahtua
zajos (–ak, –at, –abb) meluisa
zaklat –t (–ok, –ott, zaklass) häiritä
zaklatott (–ak, –at, –abb) levoton, rauhaton
zakó (–k, –t, –ja) pikkutakki; /slangi/ selkäsauna
zálog (–ok, –ot, –a) pantti
zálogba tesz –t (–ek, tett, tégy/tegyél) pantata
zálogház (–ak, –at, –a) panttilainaamo
zápor (–ok, –t, –a) kuurosade
zár 1. (–ok, –t, –ja) lukko, suljin
zár 2. –t (–ok, –t, –j) sulkea, lukita, laittaa kiinni, teljetä
zarándok (–ok, –ot, –a) pyhiinvaeltaja
zarándoklat (–ok, –ot, –a) pyhiinvaellus
zarándokol (–ok, –t, –j) käydä pyhiinvaelluksella
Zárjuk ki (a számításból) (–t)! Suljetaan pois (laskuista)
zárkózik (–om/–ok, –ott, –z) sulkeutua (ihminen)
zárkózott (–ak, –at, –abb) sulkeutunut
záródik (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –ott, –j) sulkeutua (esine), mennä kiinni
záró egyenleg (–ek, –et, –e) saldo
zárójel (–ek, –et, –e) sulut (kirjoituksessa)
zárójelben suluissa
záróvonal (–ak, –at, –a) sulkuviiva
zárol –t (–ok, –t, –j) sulkea (tili)
zárva suljettu(na), kiinni
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zárva van (kolmannessa persoonassa: –, volt, legyen) olla suljettuna, olla kiinni
zászlajára tűz –t (–ök, –ött, –z) valita; nostaa esille ja edustaa/puolustaa jtak
zászló (–k, –t, –ja/zászlaja) lippu
zászlórúd (–ak, –at, –ja) lipputanko
zászlótartó (–k, –t, –ja) lipputanko, teline
zászlóvivő (–k, –t, –je) lipunkantaja
zavar 1. –t (–ok, –t, –j) häiritä, ärsyttää; /puhek/ ajaa pois
zavar 2. (–ok, –t, –ja) häiriö, ärsyyntyneisyys; nolostuminen, vaivautuminen, vaivautuneisuus
zavarba ejt –t (–ek, –ett, –s) nolostuttaa, hämmästyttää, hämmentää, aiheuttaa vaivautuneisuutta
zavarba ejtő (–ek, –t, –bb) hämmästyttävä, hämmentävä, nolostuttava
zavarba ejtően hämmästyttävän, hämmentävän, nolostuttavan
zavarba jön (jövök, jött, jöjj) hämmästyä, hämmentyä, nolostua, vaivautua
zavarban van (vagyok, volt, légy/legyél) olla nolostunut, olla vaivautunut, olla hämmentynyt, olla hämmentynyt, olla hämillään
zavaró (–ak, –t, –bb) häiritsevä
zavaróan häiritsevän, häiritsevästi
zavaros (–ak, –at, –abb) samea, sumea; sekava, sotkuinen
zavart (–ak, –at, –abb) hämmentynyt, nolo(stunut); sekava
zavartan nolostuneena
zebra (–´k, –´t, –´ja) seepra; suojatie
zeller (–ek, –t, –e) selleri
zene (–´k –´t –´je) musiikki, soitto
Zeneakadémia (–´k, –´t, –´ja) Musiikkiakatemia
zenehallgatás (–, –t, –a) musiikin kuuntelu/kuunteleminen
zenebolt (–ok, –ot, –ja) musiikkikauppa
zenekar (–ok, –t, –a) orkesteri
zenél (–t) (–ek, –t, –j) soittaa jtak instrumenttia
zenész (–ek, –t, –e) muusikko
zeneszerző (–k, –t, –je) säveltäjä
zenét hallgat (–ok, –ott, hallgass) kuunnella musiikkia
zenét szerez (szerzek, szerzett, szerezz) säveltää
zengő (–ek, –t, –bb) raikuva, kaikuva, helisevä, laulava
zivatar (–ok, –t, –ja) ukkoskuuro
zokni (–k, –t, –ja) sukka
zokog (–ok, –ott, –j) itkeä, nyyhkyttää
zongora (–´k, –´t, –´ja) flyygeli, piano
zongoraművész (–ek, –t, –e) pianotaiteilija
zongoratanár (–ok, –t, –a) pianonopettaja (mies tai nainen)
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zongoratarnárnő (–k, –t, –je) pianonopettaja (nainen)
zongorázik (–t) (–om/–ok, –ott, –z) soittaa pianoa/flyygeliä
zord (–ak, –at, –abb) synkkä; raaka
zöld (–ek, –et, –ebb) vihreä; raaka; kypsymätön
zöld ágra vergődik (–ök, –ött, –j) selviytyä, alkaa pärjätä
zöldbab (–ok, –ot, –ja) vihreä papu
zöldborsó (–k, –t, –ja) herne
zöldség (–ek, –et, –e) vihannes; pöty(puhe), palturi
zöldségeket beszél (–ek, –t, –j) puhua puuta heinää/pötyä/palturia
zöldséges (–ek, –et, –) vihannes-; (–ek, –t, –e) vihanneskauppias, vihanneskauppa
Zrt. (= Zártkörű részvénytársaság) oy., (= osakeyhtiö), oyj., (julkinen osakeyhtiö)
zöld utat ad –nak/–nek (–ok, –ott, –j) näyttää vihreää valoa jklle
zöld utat kap (–ok, –ott, –j) saada vihreää valoa
zúg (–ok, –ott, –j) humista, soida, vonkua, vinkua
zúg a füle –nak/–nek jklla korvissa soi
zúgás (–ok, –t, –a) humina, vonkuminen, vinkuminen
zuhany (–ok, –t, –a) suihku
zuhanyozik (–om/–ok, –ott, –z) ottaa suihku, käydä suihkussa
zuhanyzik (–om/–ok, –ott, –z) ottaa suihku, käydä suihkussa
zuhanyzófülke (–´k, –´t, –´je) suihkukaappi
zűr (–ök, –t, –e) ongelma, vaikeus, sekava tilanne
zűr(ök) van(nak) –val/–vel jkn/jnk kanssa on ongelmia
zűrös (–ek, –et, –ebb) ongelmallinen, vaikea, sekava
zűrzavar (–, –t, –a) sekamelska
zűrzavaros (–ak, –t, –abb) sekava, sotkuinen, kaoottinen
Zs
zsák (–ok, –ot, –ja) säkki
zsákmány (–ok, –t, –a) saalis
zsákmányra les (–ek, –ett, –s) saalistaa
zsákutca (–´k, –´t, –´ja) umpikuja
zsákutcába jut (–ok, –ott, juss) joutua umpikujaan
zsámoly (–ok, –t, –a) jakkara
zsarol –t –val/–vel (–ok, –t, –j) kiristää jkta jllak
zsaroló (–k, –t, –ja) kiristäjä
zsaru (–k, –t, –ja) /puhek/ kyttä
zseb (–ek, –et, –e) tasku
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zsebbevágó (–ak, –t, –) kukkarolle käyvä
zsebébe kell nyúlnia –nak/–nek jkn pitää raottaa kukkaronsa nöyrejä
zsebes (–ek, –et, –) -taskuinen, tasku-; (–ek, –t, –e) taskuvaras
zsebkendő (–k, –t, –je) nenäliina
zsebkés (–ek, –t, –e) taskuveitsi, linkkuveitsi
zseblámpa (–´k, –´t, –´ja) taskulamppu
zsebpénz (–ek, –t, –e) taskuraha
zsebre dugott/tett kézzel kädet taskussa
zsebre tesz (–ek, tett, tégy/tegyél) laittaa taskuunsa
zsemle (–´k, –´t, –´je) sämpylä
zsemlemorzsa (–´k, –´t, –´ja) korppujauho
zseni (–k, –t, –je) nero
zseniális (–ak, –at, –abb)
zsibbad (yleensä kolmannessa persoonassa: –, –t, –jon) puutua
zsibbaszt –t (–ok, –ott, zsibbasszon) puuduttaa
zsibbasztó (–ak, –t, –bb) puuduttava, puudutus-; /puhek/ tylsä
zsibvásár (–ok, –t, –a) meteli
zsineg (–ek, –et, –je) naru
zsír (–ok, –t, –ja) rasva
zsiráf (–ok, –ot, –ja) kirahvi
zsíros (–ak, –at, –abb) rasvainen, rasvazsíroz –t (–ok, –ott, –z) rasvata
zsírszegény (–ek, –t, –ebb) vähärasvainen
zsírtalan (–ok, –t, –abb) rasvaton
zsömle (–´k, –´t, –´je) /puhek/ sämpylä
zsúfolásig tele van (kolmannessa persoonassa: –, volt, legyen) olla täpötäynnä
zsúfolt (–ak, –at, –abb) täyteen ahdattu, ruuhkainen
zsúfolt programja van –nak/–nek (kolmannessa persoonassa: –, volt, legyen) olla kiireinen
zsúfolt járművön/buszon/villamoson ruuhkaisessa kulkuvälineessä/bussissa/raitiovaunussa
zsúfoltság (–, –ot, –a) ahtaus, tungos, väentungos, ryysis, tunku
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