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1. Köszönések / Greetings 

Bemutatkozás / Introduction 

A magyar ábécé / The Hungarian alphabet  

2. Országok, nemzetiségek / Countries, nationalities 

Magánhangzó harmónia / Vowel harmony 

3. A határozott névelő (a/az) / Definite article (a/az) 

Milyen nyelven beszél(sz)? / What language do you speak? 

4. Hely kifejezése (-ban/-ben) / Endings to express place (-ban/-ben) 

Szabályos igék ragozása (jelen idő, egyes szám) / Conjugation of regular verbs (present 

tense, singular forms) 

5. Jókívánságok / Good wishes 

Számok / Numbers 

6. Egy másik személy bemutatása / Introducing other people  

Szabályos igék ragozása (jelen idő, többes szám) / Conjugation of regular verbs 

(present tense, plural forms) 

7. Személyes adatok (cím, e-mail cím, telefonszám stb.) / Personal data (address, e-mail 

address, phone number etc.) 

Birtokos személyjelek (egyes szám első és második személy) / Possessive endings (1st 

and 2nd persons singular) 

8. Miért tanulsz magyarul? / Why do you learn Hungarian? 

Milyen nyelven beszélsz otthon? / What language do you speak at home? 

9. Kérdőszók / Question words 

A családom / My family 

10. Van, nincs / There is…, There is no… 

Hétköznapi tárgyak / Common objects 

11. Mennyibe kerül? / How much is it? 

Tárgyak az irodában / Objects in the office 

12. Mutató névmások (ez, az) / Demsonstrative pronouns (ez, az) 

Tárgyak és tulajdonságok / Objects and characteristics 

13. Birtokos személyjel (egyes szám hamradik személy) / Possessive endings: 3rd person 



singular 

Emberi tulajdonságok / Human characteristics 

14. Technikai problémák / Technical problems 

A tud segédige / The auxiliary verb tud 

A főnévi igenév / The infinitive  

15. Ételek és italok / Food and drink 

A tárgyeset / The accusative case 

16. Mértékegységek / Units of measurement  

A piacon / At the market 

17. Színek / Colors 

Az -s, -sz, -z és az -ik végű igék ragozása / Conjugation of verbs ending on -s, sz, -z and 

-ik 

18. Az időjárás / The weather 

Ruhadarabok / Clothing items 

19. Bevásárlás / Shopping 

Az igeragozás összefoglalása / Summary of verb conjugation (present tense) 

20. Összefoglalás / Summary 

Szemeszter végi teszt / Final test  

 
 


