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4. lecke 

 

Hány éves vagy?/ Mennyi idős vagy? Hány éves vagy?/ Mennyi idős vagy? Hány éves vagy?/ Mennyi idős vagy? Hány éves vagy?/ Mennyi idős vagy? ––––    How old are you?How old are you?How old are you?How old are you?    

36 éves vagyok. (Harminchat éves vagyok.) – I am 36 years old. 

 

Sorszámnevek/Sorszámnevek/Sorszámnevek/Sorszámnevek/Ordinal numbersOrdinal numbersOrdinal numbersOrdinal numbers        

(dik/(dik/(dik/(dik/----adik/adik/adik/adik/----odik/odik/odik/odik/----edik/edik/edik/edik/----ödik suffix)ödik suffix)ödik suffix)ödik suffix)    

    

első (1.)  – first    második (2.) – second 

harmadik (3.) – third    negyedik (4.) – fourth 

ötödik (5.) – fifth    hatodik (6.) – 6sixth 

hetedik (7.) – seventh   nyolcadik (8.) – eighth 

kilencedik (9.) – ninth   tizedik (10.) – tenth 

tizenegyedik (11.) – eleventh  tizenkettedik (12.) – twelfth 

tizenharmadik (13.) –  (thirteenth)  tizennegyedik (14.) – fourteenth 

tizenötödik (15.) – fifteenth   tizenhatodik (16.) – sixteenth 

tizenhetedik (17.) – seventeenth  tizennyolcadik (18.) – eighteenth 

tizenkilencedik (19.) – nineteenth  huszadik (20.) – twentieth 

huszonegyedik (21.) – twenty-first  huszonkettedik (22.) – twenty-second 

huszonharmadik (23.) –  twenty-third huszonnegyedik (24.) – twenty-fourth 

huszonötödik (25.) – twenty-fifth  huszonhatodik (26.) – twenty-sixth 

huszonhetedik (27.) – twenty-seventh huszonnyolcadik (28.) – twenty-eighth 
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huszonkilencedik (29.) – twenty-ninth harmicadik (30.) – thirtieth 

negyvenedik (40.) – fourtieth  ötvenedik (50.) – fiftieth 

hatvanadik (60.) – sixtieth   hetvenedik (70.) – seventieth 

nyolcvanadik – eightieth   kilencvenedik (90.) – ninethieth   

    

Hanyadikán? Hanyadikán? Hanyadikán? Hanyadikán? ––––    On which day? On which date?On which day? On which date?On which day? On which date?On which day? On which date?    ((((----án/én suffixán/én suffixán/én suffixán/én suffix))))    

elsején (1-jén) – on the 1st  másodikán (2-án) – on the 2nd 

harmadikán – on the 3rd   negyedikén – on the 4th 

ötödikén – on the 5th   hatodikán – on the 6th 

hetedikén – on the 7th   nyolcadikán – on the 8th 

kilencedikén – on the 9th   tizedikén – on the 10th 

tizenegyedikén – on the 11th  tizenkettedikén – on the 12th 

tizenharmadikán – on the 13th  tizennegyedikén – on the 14th 

tizenötödikén – on the 15th  tizenhatodikán – on the 16th 

tizenhetedikén – on the 17th  tizennyolcadikán – on the 18th 

tizenkilencedikén – on the 19th  huszadikán – on the 20th 

harmincadikán – on the 30th 
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Hónapok/Hónapok/Hónapok/Hónapok/MonthsMonthsMonthsMonths    

január – January    február – February 

március – March    április – April 

május – May     június – June 

július – July     augusztus – August 

szeptember – September   október – October 

november – November   december – December 

 

Évszakok/SeasonsÉvszakok/SeasonsÉvszakok/SeasonsÉvszakok/Seasons    

tavasz – spring nyár – summer   

ősz – autumn tél – winter 

 

Mikor? Mikor? Mikor? Mikor? ––––    When? When? When? When?  

Mikor születtél? Mikor születtél? Mikor születtél? Mikor születtél? ––––    When did you born?When did you born?When did you born?When did you born?    

1980. május 25. (Ezerkilencszáznyolcvan május huszonöt.) 

1980. 5. hó 25. (Ezerkilencszáznyolcvan ötödik hó huszonöt.) 

1980. 5. hónap 25. (Ezerkilencszáznyolcvan ötödik hónap huszonöt.) 

1980. május 25-én. (Ezerkilencszáznyolcvan május huszonötödikén.) 
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Hol születtél? Hol születtél? Hol születtél? Hol születtél? ––––    Where did you born? Where did you born? Where did you born? Where did you born?     

(at: (at: (at: (at: ----n/n/n/n/----on/on/on/on/----en/en/en/en/----ön; in: ön; in: ön; in: ön; in: ----ban/ben)ban/ben)ban/ben)ban/ben)    

Magyarországon születtem. – I was born in Hungary. 

Németországban születtem. – I was born in Germany. 

Budapesten születtem. – I was born in Budapest. 

Párizsban születtem. – I was born in Paris. 

 

Hol laksz? Hol laksz? Hol laksz? Hol laksz? ––––    Where do you live?Where do you live?Where do you live?Where do you live?    

Mi a címed?/Mi a lakcímed? Mi a címed?/Mi a lakcímed? Mi a címed?/Mi a lakcímed? Mi a címed?/Mi a lakcímed? ––––    What is your address?What is your address?What is your address?What is your address?    

Magyarországon élek. – I live in Hungary. 

Budapesten élek. – I live in Budapest. 

Budapesten lakom. – I live in Budapest./I stay in Budapest. 

Budapesten lakom, a nyolcadik (8.) kerületben. – I live in Budapest, in the 8th district. 

A címem: Budapest, Bérkocsis utca 41. Az irányítószám: 1084. – My address is: 

Budapest, Bérkocsis street 41. The postal code: 1084 

A címem: 1084 Budapest, Bérkocsis utca 41. – My address is: 1084 Budapest, Bérkocsis 

street 41. 

A címem: 1084 Budapest, Auróra utca 11., 1. emelet 5. ajtó. A kapucsengő: 15. – My 

address is: 1084 Budapest, Auróra street 11., 1st floor 5th door. The door-bell is: 15. 
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Vocabulary 

mikor  - when     hol – where 

hány – how many    mennyi – how much 

milyen – what kind of, what is it like  melyik - which 

életkor, kor – age    születik (születni) – to born 

év – year     évszak - season 

hét – week     hó, hónap – month 

születik (születni) – to born   él (élni) – to live 

meghal (meghalni) – to die   lakik (lakni) – to live 

hely – place      dátum - date 

lakcím, cím – address    irányítószám – postal code 

város – city     főváros – capital 

falu - village       kerület - district 

utca – street     út – road      

körút – boulevard     házszám – street number 

emelet – floor      földszint - downstairs 

ajtó – door     kapucsengő – doorbell 

állandó lakcím – permanent address  ideiglenes lakcím – temporary address 

tartózkodás – residence    tartózkodási hely – residential address 

levél – letter      levelezési cím – postal address  

lakcímkártya – address card   személyi igazolvány – identity card 

útlevél – passport    elérhetőség – contact 

személy – person    személyes adatok – personal details 
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Pronunciation practisePronunciation practisePronunciation practisePronunciation practise    
    

iiii----iiii            eeee----i/éi/éi/éi/é----iiii                íííí----íííí            iiii----íííí  

mi     meri     víz   ízlik 

itt     neki     tíz    hírlik 

visz       csibe           híd   bíbic 

iszik   bébi     szív     rikít 

kicsi     néni      cím      Líbia 

kifli     cipész     írás        mintaív 

bicikli    csibész    ígéret    tigriscsík 

    
nnnn----n n n n                                                                                                 nynynyny----ny ny ny ny                                                                                                     nnnn----nynynyny    
 
nehéz   nyár     tizennyolc 

nana   nyereség   nyolvannyolc 

ananász  nyanya    nagyanya 

tizennégy               mennyi   nyalánk 

nemzetiség            hánykor   tananyag 

narancs                  nyámnyám   zongoranégyes 

nincs                      menyasszony   nagy a nyugalom 

 
Pici Mici, a híres csibész, biciklin ír színdarabot. 
Megnyílik a bánya, kiabálta nyolcvannyolc nagyanya. 
A nyúzott kinézetű író mind a négy cipészt megríkatta, míg narancson csámcsogott. 


