
 

 

 

 

 

 

 

 
Hungarian Pre-Intermediate course syllabus 

1. Bemutatkozó beszélgetés / Introduction 

Igeragozás összefoglalása / Hungarian conjugation system: Summary 

 

2. Önéletrajz / Autobiography 

Múlt idő összefoglalása 1. / Summary of Past Tense forms 1 

 

3. Híres emberek: életrajzok / Famous People: biographies 

Múlt idő összefoglalása 2. / Summary of Past Tense forms 2 

 

4. Történetmesélés / Storytelling 

Befejezettséget jelentő igekötők: meg- és el- / Verbal prefixes for the aspect of completion: 

"meg-" and "el-" 

 

5. Személyleírás, emberi tulajdonságok / Description of a person, personal characteristics 

Birtokos szerkezetek összefoglalása / Possessive structures: Summary 

 

6. Öltözködés, ruhavásárlás / Clothing, shopping 

A birtokos többes száma / Possessive structures: the plural of possessor and possession 

 

7. Munkahely / Workplace 

Vonzatos igék 1. / Phrasal verbs and prepositional verbs 1 

 

8. Mindennapi szituációk / Everyday situations 

Személyes névmások ragos és névutós alakjai / Inflection of personal pronouns 

 

9. Érdeklődési kör, szabadidő / Free time activities, fields of interest 

Tetszik, szeret, érdekel / I like ..., I love ..., I'm interested in ...  

 

10. Egészség-betegség, orvosnál / Health-illnesses, at the doctor's 

A ható ige, segédigék és főnévi igeneves szerkezetek / Permission verbal suffix: "-hat/-het", 

helping verbs, infinitive structures 

 

11. Budapest / Budapest 

Nyelvtani ismétlés / Grammar revision 

 

12. Magyarország: kultúra, történelem, mindennapi élet / Hungary: culture, history, everyday 

life 

Vonatkozó mellékmondatok / Relative clauses 

 

13. Vásárlás, reklamáció / Shopping, making complaints 

Függő beszéd / Reported speech 



 

 

 

14. Aktuális események, újságolvasás / Current events, reading newspapers 

Szóképzés 1. / Word-formation: affixes 1 

 

15. Házi munkák, szolgáltatások / Household chores, services 

Folyamatos melléknévi igenév / The present participle 

 

16. Aktuális hírek / Breaking news 

Vonzatos igék 2. / Phrasal verbs and prepositional verbs 2 

 

17. A magyar konyha, receptek / Hungarian cuisine, recipes 

Igekötők összefoglalása / Verbal prefixes: Summary 

 

18. Magyar irodalom: egy modern irodalmi szöveg feldolgozása / Hungarian Literature: 

reading of modern literary text 

Szóképzés 2. / Word-formation: affixes 2 

 

19. Egészséges életmód: tanácsok / Healthy living: tips 

Bevezetés a felszólító módba / Imperative: Introduction 

 
 

 


