
Igék és vonzataik 

Anmerkungen: 

- Bei den Verben können Sie zu erst das Verb in Sg 3. Form finden. 
- Im Klammer nach dem Verb steht die Infinitivform. 

- Mit + werden die wichtigsten Rektionen angezeigt. Die Rektion wird im Ungarischen immer 

mit dem Wort vala- (irgend-) angezeigt.  
Zum Beispiel: 
valamit – hier am Ende sieht man den Suffix –t für Akkusativ (Natürlich sieht man hier nur 
eine Form, nicht alle Formen!); 
valahol – hier kann man den Suffix nicht sehen, denn es gibt mehrere Suffixe zum Ausdruck 
der Orte. 

- Sie können auch immer einen Beispielsatz lesen. 
- „Az ön nyelvén”: hier können Sie eine Übersetzung in ihre Sprache schreiben. 

 

MAGYAR ANGOL NÉMET AZ ÖN NYELVÉN 

    

(el)énekel(ni) 
+ valamit 

Elénekelek egy dalt. 

sing singen 
 

 

(el)visz (vinni) 
+ valamit 
+ valahova 

Elviszem az autót a szerelőhöz. 

take tragen 
 

 

(meg)gyújt(ani) 
+ valamit 

Meggyújtom a cigarettát. 

make fire anzünden  

(meg)kever(ni) 
+ valamit 

Megkeverjük a levest. 

mix rühren  

(meg)kóstol(ni) 
+ valamit 

Megkóstolom a halászlevet. 

taste kosten 
 

 

(meg)mond(ani) 
+ valamit 
+ valakinek 

Megmondom Julinak az igazat. 

say sagen 
 

 

(meg)mutat(ni) 
+ valamit 

Megmutatom az új házat. 

show zeigen 
 

 

ad(ni) 
+ valamit 
+ valakinek 

Adok Julinak egy virágot. 

give geben 
 

 



akar (akarni) 
+ valamit 
+ Infinitiv 

Egy kávét akarok! 
Sétálni akarok. 

want wollen  

aláír 
+ valamit 

Aláírom a szerződést. 

sign unterschreiben 
 

 

áll (állni) 
+ valahol 

Az utcán állok. 

stand stehen  

árt(ani) 
+ valaminek / valakinek 

A sok só árt a vesének. 

harm schaden  

átmegy 
+ -n/-on/-en/-ön 

Az autó átmegy a hídon. 

go over sg / pass durch bzw. über 
etwas gehen / 
überqueren 

 

barátkozik (barátkozni) 
+ valakivel 

Szívesen barátkozom Julival. 

make friends s. anfreunden 
 

 

befogad(ni) 
+ valakit 
+ valahova 

Befogadom ezt a kutyát az 
otthonomba. 

admit  
house 

beherbergen  

bekopog 
+ valahova 

Bekopogok a szomszédhoz. 

knock klopfen  

bemutat(ni) 
+ valakit 
+ valakinek 

Bemutatom neked az anyámat. 

introduce vorstellen 
 

 

beszáll(ni) 
+ valamibe 

Beszállok a taxiba. 

get in einsteigen  

beszél (beszélni) 
+ valahogyan (-ul/-ül) 
+ valamiről 
+ valakivel 

Magyarul beszélek. 
A fesztiválról beszélek Julival. 

speak sprechen  

beszélget(ni) 
+ valakivel 

+ valamiről 

Beszélgetek Julival a buliról. 

talk 
chat 

plaudern 
 

 

bevesz (bevenni) 
+ valamit 

Beveszek egy gyógyszert. 

take in einnehmen  



bezár 
+ valamit 

Bezárom az ajtót. 

lock schließen 
 

 

csinál (csinálni) 
+ valamit 
+ valakinek 

A házi feladatot csináltam. 
Csináltam Julinak egy tortát. 

make 
do 

machen 
 

 

dobál(ni) 
+ valamit 

Dobáljuk a labdát. 

throw (herum)werfen  

dolgozik (dolgozni) 
+ valahol 

+ valamiként 
Pécsen dolgozom tanárként. 

work arbeiten 
 

 

dönt(eni) 
+ valahogyan 

Úgy döntöttem, hogy elutazom. 

decide sich entscheiden 
 

 

ebédel(ni) 
+ valamit 

Spagettit ebédelek. 

eat lunch Mittagessen 
 

 

egyetért(eni) 
+ valakivel 
+ valamiben 

Egyetértek Julival a kérdésben. 

agree 
 

einverstanden 
sein 
 

 

él (élni) 
+ valahol 

Pécsen élek. 

live leben 
 

 

elkésik (elkésni) 
+ valahonnan 

Elkéstem a színházból. 

be late sich verspäten 
 

 

elkezd(eni) 
+ Infinitivus (-ni) 

Elkezdek magyarul tanulni. 

start anfangen  

elküld 
+ valamit/valakit 
+ valakinek 

+ valahova 
Elküldöm a levelet Jánosnak 

Budapestre. 

send (away) (weg)schicken 
 

 

elválik (elválni) 
+ valakitől 

Juli elválik Jánostól. 

divorce sich scheiden 
lassen 
 

 

emlékszik (emlékezni) 
+ valamire / valakire 

Emlékszem Julira. 

remember s. erinnern 
 

 

érez(ni) 
+ valamit 

Nagy örömet érzek. 

feel fühlen 
 

 



érkezik (érkezni) 
+ valahova 

+ valahonnan 
A vonat Budapestről érkezik 

Sopronba. 

arrive ankommen 
 

 

ért (érteni) 
+ valamit 
+ valahogyan (-ul/-ül) 

Értem azt, amit mondasz. 
Értek magyarul. 

understand verstehen 
 

 

eszik (enni) 
+ valamit 

Eszem egy szendvicset. 

eat essen 
 

 

fáj(ni) 
+ valami 
+ valakinek 

Nekem fáj a fejem. 

hurt weh tun  

felhív(ni) 
+ valakit 

Felhívom Jánost. 

phone call anrufen  

felönt(eni) 
+ valamit 
+ valamivel 

Felöntjük a levest vízzel. 

pour aufgießen  

felszáll(ni) 
+ valamire 

Felszállok a vonatra. 

get on einsteigen 
 

 

felszeletel(ni) 
+ valamit 

Felszeleteljük a húst. 

cut in slices aufschneiden  

férjhez megy (menni) 
+ valakihez 

Juli férjhez megy Jánoshoz. 

marry (as a 
woman) 

heiraten (als 
Frau) 
 

 

fest(eni) 
+ valamit 

Festek egy képet. 

paint malen 
 

 

fizet(ni) 
+ valamit 

Fizetem a számlát. 

pay zahlen, bezahlen 
 

 

fordít(ani) 
+ valamit 
+ valamiről 

+ valamire 
Lefordítom a mesét magyarról 

németre. 

translate übersetzen 
 

 

főz(ni) 
+ valamit 

Főzök egy húslevest. 

cook kochen 
 

 



függ(eni) 
+ valamitől 

Attól függ, hogy milyen idő lesz. 
Az időjárástól függ. 

depend abhängen 
 

 

gondol(ni) 
+ valamit 
+ valamire 
+ valamiről / valakiről 

Azt gondolom, hogy ez jó. 
Gondoltam a születésnapodra. 

Azt gondolom Juliról, hogy ő nagyon 
kedves. 

think 
 

denken  

gratulál(ni) 
+ valakinek 
+ valamihez 

Gratulálok Julinak a 
születésnapjához. 

congratulate gratulieren 
 

 

gyűjt(eni) 
+ valamit 

Szalvétát gyűjtök. 

collect sammeln  

hallgat(ni) 
+ valamit 

Zenét hallgatok. 

listen zuhören 
anhören 

 

használ(ni) 
+ valamit 
+ valamire 

+ valamihez 
Mézet használok torokfájásra. 
Ecetet használok takarításhoz. 

use benutzen  

hirdet(ni) 
+ valamit 

Az újságban hirdetnek eladó 
lakásokat. 

advertise anzeigen 
 

 

hisz (hinni) 
+ valamiben 

Hiszek Istenben. 

believe glauben  

hív (hívni) 
+ valakit 
+ valakinek 

Hívom Jánost. 
Engem Tamásnak hívnak. 

call rufen, nennen 
 

 

hord(ani) 
+ valamit 

Gyakran hordok farmernadrágot. 

wear tragen 
 

 

hoz(ni) 
+ valamit 
+ valahonnan 

Hozok a boltból egy kenyeret. 

bring bringen 
 

 



imád(ni) 
+ valamit 
+ Infinitivus (-ni) 

Imádom a fagyit. 
Imádok aludni. 

To adore anbeten  

indul(ni) 
+ valahonnan 
+ valahova 

A vonat most indul Pécsről 
Budapestre. 

depart aufbrechen, 
abfahren 
 

 

ír(ni) 
+ valamit 
+ valakinek 

Egy levelet írok Jánosnak. 

write schreiben 
 

 

ismer(ni) 
+ valakit 

Ismerem Jánost. 

know  kennen 
 

 

iszik (inni) 
+ valamit 

Iszom egy kávét. 

drink trinken 
 

 

játszik (játszani) 
+ valamit 

Monopoly-t játszom. 

play spielen  

javasol(ni) 
+ valamit 

Javasolom a vörösbort. 

recommend empfehlen 
 

 

jelentkezik 
+ valamire 

Jelentkezek egy nyelvórára. 

apply s. anmelden 
 

 

jön (jönni) 
+ valahova 

+ valahonnan 
A konyhából jövök a szobába. 

come kommen 
 

 

kap(ni) 
+ valamit 
+ valakitől 

János egy ajándékot kap Julitól. 

get 
 

bekommen  

kapcsolódik (kapcsolódni) 
+ valamihez 

Ez a téma kapcsolódik a kérdéshez. 

connect knüpfen 
verbinden 

 

kér(ni) 
+ valamit 
+ valakitől 

Kérek egy kávét a pincértől. 

ask 
„would like” 

möchten, bitten 
 

 

kérdez(ni) 
+ valamit 
+ valakitől 

Azt kérdezem Julitól, hogy van. 

ask 
 

fragen 
 

 



keres(ni) 
+ valamit 

Munkát keresek. 

search suchen 
 

 

kerül (kerülni) 
+ valamibe 

A kávé 300 Forintba kerül. 

cost kosten  

készít(eni) 
+ valamit 

Egy fotót készítek. 

prepare anfertigen 
 

 

készül 
+ valamire 

Készülök a vizsgára. 

prepare s. vorbereiten 
wird vorbereitet 
 

 

kiabál(ni) 
+ valamit 
+ valakivel 

Azt kiabálja, hogy le kell szállni. 
Az apa kiabál a gyerekkel. 

shout schreien  

kirándul(ni) 
+ valahova 

A hegyekbe kirándulok. 

go hiking / go on 
a trip 

wandern / einen 
Ausflug machen 

 

kiszáll(ni) 
+ valamiből 

Kiszállok az autóból. 

get out aussteigen  

kíván (kívánni) 
+ valamit 
+ valakinek 

Jó étvágyat kívánok mindenkinek! 

wish wünschen  

koccint(ani) 
+ valamivel 
+ valamire 
Koccintunk egy pohár pezsgővel az új 

évre. 

clink (glasses) anstoßen  

költözik (költözni) 
+ valahova 

Pécsre költözöm. 

move umziehen  

köszön(ni) 
+ valamit 
+ valakinek 

Köszönöm Julinak a virágot. 

greet sich bedanken / 
grüssen 
 

 

lakik (lakni) 
+ valahol 

Pécsen lakom. 

live wohnen  

lát(ni) 
+ valamit 

Látok egy jó helyet. 

see sehen 
 

 

leszáll(ni) 
+ valamiről 

Leszállok a buszról. 

get off  aussteigen 
 

 



levág(ni) 
+ valamit 

Levágjuk a hagyma végét. 

cut schneiden  

marad(ni) 
+ valahol 

A kertben maradok. 

 stay 
 

bleiben 
 

 

megajándékoz(ni) 
+ valakit 
+ valamivel 

János megajándékozza Julit egy 
gyűrűvel. 

give (a present) schenken  

megcsókol(ni) 
+ valakit 

János megcsókolja Julit. 

kiss küssen  

meghív(ni) 
+ valakit 
+ valamire 

Meghívom Jánost a bulira. 

invite einladen  

megismer(ni) 
+ valakit 

Igen, megismerem Julit. 

get to know erkennen 
 

 

megölel(ni) 
+ valakit 

János megöleli Julit. 

hug umarmen  

megpárol(ni) 
+ valamit 

Megpároljuk a zöldséget. 

boil dünsten  

megpirít(ani) 
+ valamit 

Megpirítjuk a rizst. 

toast rösten  

megpucol(ni) 
+ valamit 

Megpucoljuk az almát. 

peal putzen  

megsóz(ni) 
+ valamit 

Megsózzuk a levest. 

put salt in it salzen  

mos(ni) 
+ valamit 

Kezet mosok. 

wash waschen 
 

 

néz(ni)  
+ valamit 

Tévét nézek. 

watch schauen 
gucken 

 

önt(eni) 
+ valamit 
+ valahova 

Vizet öntök a pohárba. 

pour gießen 
 

 

örül (örülni) 
+ valaminek 

Örülök az ajándéknak. 

be happy sich freuen 
 

 



összeházasodik 
+ valakivel 

Juli összeházasodik Jánossal. 

marry  heiraten 
 

 

próbál(ni) 
+ valamit 
+ Infinitivus (-ni) 

Egy ruhát próbálok. 
Próbálok főzni. 

try probieren 
 

 

ráér(ni) 
+ valamikor 

+ Infinitivus (-ni) 
Nyolckor ráérek találkozni. 

have time Zeit haben  
 

 

ráz(ni) 
+ valamit 

Kezet rázunk. 

shake schütteln  

reggelizik (reggelizni) 
+ valamit 

Müzlit reggelizem. 

breakfast frühstücken 
 

 

remél(ni) 
+ valamit 
Azt remélem, hogy tudunk találkozni. 

hope 
 

hoffen 
 

 

rendel(ni) 
+ valamit 
+ valakitől 

Egy húslevest rendelek a pincértől. 

order bestellen 
 

 

segít(eni) 
+ valakinek 
+ valamiben / Infinitivus (-ni) 

Segítek Julinak a takarításban. 
Segítek Julinak takarítani. 

help helfen  

sétál (sétálni) 
+ valahol 

A parkban sétálok. 

walk spazieren  

siet(ni) 
+ valahova 

Sietek a munkahelyemre. 

 hurry sich beeilen  

süt(ni) 
+ valamit 

Sütök egy tortát. 
Megsütöm a húst. 

bake / fry backen / braten 
 

 

szed(ni) 
+ valamit 
+ valamire 

Gyógyszert szedek az allergiámra. 

take einnehmen  

szeret(ni) 
+ Infinitivus (-ni) 
+ valamit 

Szeretek táncolni. 
Szeretem a palacsintát. 

like, love to do  hier: mögen  



szeretne 
+ valamit 
+ Infinitivus (-ni) 

Szeretnék egy új autót. 
Szeretnék vacsorázni. 

would like möchten 
 

 

szólít(ani) 
+ valakit 
+ valaminek 
+ valahogy 

Aput az emberek Tamásnak szólítják. 

to call sy nennen 
 

 

talál(ni) 
+ valamit 

Találtam egy gyűrűt. 

find 
 

finden 
 

 

találkozik (találkozni) 
+ valakivel 

Találkozom Julival. 

meet 
 

sich treffen 
 

 

táncol(ni) 
+ valakivel 

Táncolok Jánossal. 

dance tanzen  

tanul (tanulni) 
+ valahogyan (-ul/-ül) 
+ valamit 
+ valaminek 

Magyarul tanulok. 
Biológiát tanulok. 

Orvosnak tanulok. 

learn 
study 

lernen 
 

 

tart(ani) 
+ valamit 

Szülinapi bulit tartok. 

hold halten 
 

 

tegez(ni) 
+ valakit 

Én Julit tegezem. 

use the informal 
way 

duzen  

telefonál(ni) 
+ valakinek 

Telefonálok Jánosnak. 

call on the phone telefonieren  

tesz (tenni) 
+ valamit 
+ valahova 

A vázát az asztalra teszem. 

put  tun, machen,  
setzen, stellen 
 

 

tetszik (tetszeni) 
+ valakinek 
+ valami 

Julinak tetszik a pulóver. 

like etwas gefällt 
jemandem 

 

tisztít(ani) 
+ valamit 

Tisztítom a vázát. 

clean putzen  

tud(ni) 
+ Infinitivus (-ni) 
+ valamit 

Tudok táncolni. 

can, be able to 
do 

hier: können  



Tudom a leckét. 

utál(ni) 
+ Infinitivus (-ni) 
+ valamit 

Utálok vásárolni. 
Utálom a rántott húst. 

hate  hassen  

utazik (utazni) 
+ valahonnan 
+ valahova 

+ valamivel 
Pécsről Budapestre utazom vonattal. 

travel reisen 
 

 

ül (ülni) 
+ valahol 

A széken ülök. 

sit sitzen 
 

 

ültet(ni) 
+ valamit 

Virágot ültetek. 

plant pflanzen 
 

 

ünnepel 
+ valamit 

A születésnapomat ünneplem. 

celebrate feiern 
 

 

vacsorázik (vacsorázni) 
+ valamit 

Tojást vacsorázom. 

eat dinner Abendessen 
 

 

választ(ani) 
+ valamit 

Választok egy jó CD-t. 

choose wählen  

vállal(ni) 
+ valamit 

Vállalom a munkát. 

take on 
assume 
(responsibility) 

s. verpflichten  

vásárol(ni) 
+ valamit 

Vásárolok egy kenyeret. 

buy kaufen 
 

 

vesz (venni) 
+ valamit 

Veszek egy kenyeret. 

buy kaufen 
 

 

visel(ni) 
+ valamit 

Egy szép ruhát viselek. 

wear tragen 
 

 

zavar(ni) 
+ valakit / valamit 

Nem zavarlak téged? 

disturb stören  

 


