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CПЕРЕДСЛОВО

Сей словарь, так ипен ги пережый „Мадярсько–русинськый сло-
варь” (Будапешт: Croatica, 2018) приправленый на самый перед про 
тых отцюзняных Русинув, ко учить русинськый язык у школї. Само 
собов  придасть ся вун и ушыткым, ко має дяку изучати материн-
ськый язык, хосновати його писемну форму и робить перві крокы на 
сюм путёви. Історія писаня подобных словарюв у нас доста богата 
и має поверьх сто рокув. Первым быв „Русько-мадярськiй словарь” 
Александера Митрака 1881. рока, котрый оріентовав ся на велико-
руськый літературный язык того часа. Пак 1883. рока у Будапештї 
увидїв світло світа ищи вецей познатый „Русько-мадярський сло-
варь” Ласлова Чопея, котрый быв намного ближый ку жывуй бесідї 
карпатськых Русинув. Заслужыла на вечшый позур и „Глаголниця” 
нашого великаша Антонія Годинкы, приправлена до выданя ищи 
1922. рока, айбо публикована уже лем у наш час Іштваном Удварі-
йом у Нїредьгазї 1991. рока.* Надїєме ся, же и сей наш скромный труд 
буде служыти на хосен нашому народови и буде добров пудпоров 
про школашув и ушыткых цїнителюв материнського языка.

 Уд авторув

* Годинка Антоній: Глаголниця. Нїредьгазa, 1991 / приготував до публикованя, ред. 
Іштван Удварі; Cпередслово Іштван Ґaбop Чeлeнї. – Нїредьгазa: Грeкoкaтoлицька 
Дуxoвнa Ceмiнapiя. 438 c.
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РУСИНСЬКА АЗБУКА

 А Б В Г Ґ Д
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ELŐSZÓ

Ez a szótár, ahogyan az előző, a „Magyar–ruszin szótár” (Budapest, 
Croatica, 2018) elsősorban a ruszin nyelv iskolai tanítására készült. Ter-
mészetesen hasznos mindazok számára is, akik szeretnék megtanulni az 
anyanyelvüket, annak írott formáját, akik most teszik meg első lépései-
ket ezen az úton. A hasonló szótárak írásának történelme több mint száz 
éves. Az elsőt Mitrák Alekszander írta 1881-ben, amely a korabeli nagy-
orosz irodalmi nyelven alapult. Majd 1883-ban Budapesten látott napvilá-
got Csopej László kiemelkedő munkája, az „Orosz-magyar szótár”, amely 
már sokkal közelebb állt a beszélt ruszin nyelvhez. Nagy fi gyelmet ér-
demel még Hodinka Antal szellemi nagyságunk által 1922-ben nyomdá-
ra előkészített „Ruszin-magyar igetár” is, melyet csak 1991-ben sikerült 
Udvari Istvánnak megjelentetni Nyíregyházán*. Bízunk benne, hogy ez a 
szerény kiadványunk is hasznára lesz nemzetiségünknek, segítségére lesz 
az iskolásoknak és mindenkinek, kinek fontos az anyanyelvünk.

A szerzők

* Hodinka Antal: Ruszin-magyar igetár. Nyíregyháza, 1991 / kiadásra előkészítette, szerk. 
Udvari István; Az előszót írta Cselényi István Gábor. – Nyíregyháza: Görögkatolikus Hittu-
dományi Főiskola. 438 p.
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A, Á

абзáц bekezdés
абітуріéнт érettségiző, felvételiző (fi ú)
абітуріéнтка érettségiző, felvételiző (lány)
абнормáлно abnormálisan
абнормáлный abnormális
Áбов Abaúj
абонемéнт előfi zetés, színházi bérlet
абонéнт előfi zető (férfi )
абонéнтка előfi zető (nő)
абонéнтный bérelt, előfi zetett
абóрт abortusz, elvetélés
абревіатýра rövidítés
абсолвéнт végzős diák (fi ú)
абсолвéнтка végzős diák (lány)
абсолвóваня befejező, végző
абсолвoвáти befejez, elvégez (iskolát)
абсолутізм abszolutizmus
абсолутіста abszolutista
абсолутістка abszolutista
абсолýтно abszolút
абстінéнція absztinencia
абстінéнт antialkoholista
абстінéнтка antialkoholista
абстраґóваный elvonatkoztatott
абстраґóваня elvonatkoztatás
абстраґовáти elvonatkozik
абстраґовáти ся elvonatkoztatni valamitől
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12абстрáкт 

абстрáкт absztrakt, elvont
абстрáктно elvontan
абстрáктный absztrakt
абстрáкція absztrakció, elvonatkozás
абсýрдность képtelenség
абсýрдный képtelen
абсцéс tályog
абы ha
áвадь vagy
авантґáрда avantgárd (irányzat)
авантґáрдный avantgárd (mn)
авантýра kockázat
авантуріста kalandor
авантурiстичный kockázatos
авантурістка kalandor
авантурно kockázatosan
авантурный kockázatos
áвґуст augusztus
авґустóвый augusztusi
Aвґустин Ágoston
авдітор könyvvizsgáló
авдіторка könyvvizsgáló
авдіторськый könyvvizsgálói
авдітóрія könyvvizsgálás
авіáція repülés
авіáчный repülési
авізо távirat
авізóваня táviratozás
авізовáти táviratozik
áвла aula, előadóterem
авокáдо avokádó
Áвраам Ábrahám
австралійськый ausztrál (mn)
Австрáлія Ausztrália
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13 автонóмно

Áвстрія Ausztria
Австріяк Osztrák
автентично autentikusan, hitelesen
автентичность hitelesség
автентичный hiteles
áвто autó, s zemélygépjármű
автоантéна autóantenna
автобіоґрафічный  önéletrajzi
автобіоґрáфія önéletrajz
автóбус autóbusz
автóбусный autóbuszos
автоґéн autogén
автоґрáф autogram
автоґума gumiabroncs
автоколóна gépkocsikonvoj
автокрáн daru
автокрáт zsarnok
автократично zsarnokian
автократичность zsarnokság
автократичный zsarnoki
автокрáтія önkényuralom
автомáт automata, önműködő
автоматизáція automatizálás
автоматизовáти automatizál
автомáтика automatika
автоматично automatikusan
автоматичность automatikusság
автоматичный automatikus
автомехáник autószerelő
автомобіл autó
автомобіліста autóvezető
автономіста autonóm, önkormányzat híve
автонóмія autonómia
автонóмно autonóm (módon)
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14автонóмный 

автонóмный autonóm (mn)
автопортрéт önarckép
áвтор szerző
авторізáція meghatalmazás
авторізóваный meghatalmazott (mn)
авторізóваность meghatalmazottság
авторізовáти meghatalmaz
авторітáтный hatósági
авторітéт hatóság
áвторка szerzőnő
áвторство szerzemény
áвторськый szerzői
áвторув szerző
автосалóн autószalon
автостóп autómegálló
автосуґéстія önszuggesztió
автотрáнспорт autószállítás
автохтóн őslakos
автохтóнный őslakosi
автошкóла autósiskola
áвтсайдер kívülálló
áвтяк személygépkocsi
Áвшвіц Auschwitz
агá aha
Аґáта Agatha, Ágota
áґент ügynök
аґентýра ügynökség (iroda)
аґентýрный ügynöki
аґéнція ügynökség (társulat)
Áґі Ági
аґітáтор agitátor
аґітáторськый agitátori
аґітаційный agitáló
аґітáція agitálás
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15 адміністровáти

аґітовáти agitál
Áґіца Ágica
Аґнéта  Ágnes
аґностіцізм agnoszticizmus, 

  felismerhetetlenség
аґрáрный agrár (mn)
аґрáрь  agrár
аґреґáт aggregát
аґресивно agresszívan
аґресивность agresszivitás
аґресивный agresszív
аґрéсія agresszió
аґрéсор agresszor
аґрéсoрськый agresszori
аґронóм mezőgazdasági mérnök
аґронóмія mezőgazdaságtan
ад  pokol
Áдам Ádám
адаптáція adoptáció, örökbefogadás
адáптер adapter
адаптовáти adoptál, örökbe fogad
адвокáт ügyvéd
адвокáтськый ügyvédi
адвокатура ügyvédség
áдде pont most
адеквáтно megfelelően
адеквáтность megfelelés
адеквáтный megfelelő
адміністратива közigazgatóság
адміністративный közigazgatási
адміністрáтор adminisztrátor
адміністрáція adminisztráció
адміністрóваня adminisztrálás
адміністровáти adminisztrál

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   15Ruszin-magyar szotar_190806.indd   15 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



16адмірáл 

адмірáл admirális
адоптóваний örökbe fogadott, adoptált
адоптовáти örökbe fogad, adoptál
адóпція adoptáció, örökbefogadás
а дреналин adrenalin
áдрес cím
адресáрь levelet feladó
адресáт címzett
адресóваня címzés
адресовáти címez
Адріáн Adrián
Áдрія Adria
aдсяк így
адтáк így, pont így
адтакы́й ilyen
áдтам ott van
áдтот ottani
адъєктив melléknév
адъєктивный melléknévi
адъютáнт  segédtiszt
aдюв ágyú
аерóбик  aerobik
аеродінáмика aerodinamika
аеродінамичный aerodinamikus
аероплáн repülőgép
аж ha
áжбы hogyha
áзбест azbeszt
азбестóвый azbeszt (mn), azbesztos
áзбука ABC
áзбучный ábécés
Азіáт ázsiai (férfi )
азіáтськый ázsiai (mn)
Азіáтка ázsiai (nő)
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17 акт

Áзія Ázsia
ай  igen
айбó de
áйно igen
акадéмик akadémikus
академичный akadémiai
акадéмія akadémia
акáц akác
акацóвый akác (mn), akácos
аквалáнґ búvárfelszerelés
акваланґіста búvár
акварéл akvarell
аквареліста akvarellfestő
акварéлный akvarell (k ép)
аквáріум akvárium
акліматізáція akklimatizáció
акліматізовáти akklimatizál
акліматізовáти ся akklimatizálódni
акомпаніамéнт kíséret
акомпаніáтор kísérő
акомпаніовáти kísér
áкорд akkord
акордáш darabbéres
акордеóн harmonika
акордеоніста harmonikás (fn)
aкóрдный szerződés szerinti
акредітáція akkreditáció
акредітовáти akkreditál
акредітовáти ся akkreditálni
акробатичный akrobatikus
акробáція akrobatika
акропóль fellegvár
аксіóма alapigazság
акт akt
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18áкта 

áкта akta, dokumentum
актéр színész
актив aktív, folytonos
активізовáти aktivál
активіста aktivista, erősödő
активно aktívan
активность aktivitás
активный aktív
актóвка aktatáska
актуалізáція frissítés
актуалізóваный frissített
актуалізовáти frissít
актуáлно aktuális
актуáлность aktualitás
актуáлный aktuális (mn)
акузатив tárgyeset
акумулáтор akkumulátor
акумулáція felhalmozódás
акумуловáти felhalmoz
акумулóваный felhalmozott
акурáт pontos
акурáтно pontosan
акурáтность pontosság
акурáтный pontos
акýстика akusztika
акустичный akusztikus (gitár)
акýтный akut (betegség)
aкушéр szülész
акцéнт akcentus
акцентовáти hangsúlyoz
акціáш árverésen résztvevő
акціонéр részvényes (fn)
акціонéрськый részvényes (mn)
áкція részvény
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19 алмýжна

алáрм riadó
алармовáти riadóztat
áлаш büntetőbíróság, büntetőszék
Албáнець Albán
Албáнія Albánia
албáнськый albániai
Aлбéрт Albert
албiнóс albínó
áлбум album, gyűjtemény
áлґебра algebra
алґебраічный algebrai (feladat)
алґорітм  algoritmus
алé1 de
алé2 úgy
алеґоричный allegorikus
алеґóрія allegória
Алексáндер Alexander
Алексій Alekszij, Alex
алерґéн allergén
алерґічный allergiás
алéрґія allergia
алилуя alleluja
аліáнція szövetség
áлібі alibi
аліґáтор aligátor
алімéнты gyerektartás
алкáти szomjazik
алкогóл alkohol
алкоголізм alkoholizmus
алкоголіста alkoholista
алкогóлный alkoholos
аллéя allé, sétány
алманáх évkönyv
алмýжна alamizsna
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20алоґічность 

алоґічность ésszerűtlenség
алоґічный ésszerűtlen
алоґізм ésszerűtlen, logikátlan
алпінізм alpinizmus
алпініста alpinista
Áлпы Alpok
алт alt
алтернатива alternatíva, váltakozás
алтернативный alternatív, váltakozó
алтерновáти váltakozik
алтруізм önzetlenség
алтруіста önzetlen
алтруістичный önzetlen
алузія célzás
алуміній alumínium
алумініóвый alumínium (mn)
áлфа alfa
алфабéт ABC
алфабéтный ábécés
алч ács, asztalos
Áлшоврéґмец Alsóregmec
Áляска Alaszka
амазóнка amazon
аматéр amatőr
аматéрство amatőrség
аматéрськый amatőr
амбасáда nagykövetség
амбасáдор nagykövet
амбітный ambiciózus
амбіціóзный ambiciózus
амбіція ambíció
амбрéла esernyő, ernyő
амбрóзія parlagfű
амбулáнтный járóbeteg
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21 аналфабéт

Áмeрика Amerika
америцькый amerikai
Америчáн amerikai születésű
аміноквáс aminosav
áмінь ámen
амнéзія amnézia
амнéстія amnesztia
амоніáк ammónia
аморáлно erkölcstelenül
аморáлность erkölcstelenség
аморáлный erkölcstelen
амортізáція értékcsökkenés
амортізáчный értékcsökkentett
áмпер amper
ампермéтер ampermérő
амплітýда amplitúdó
áмпула ampulla
ампутáція amputáció
ампутовáти amputál
Амстердáм Amszterdam
амулéт amulett, medál
амфітеáтер amfi teátrum
аналіза analízis, elemzés
аналізáтор elemző
аналізовáти elemez
аналітик analitikus
аналітика analitikus
аналітичность elemzés
аналітичный elemzői
анáлoґ analóg, hasonlóság
аналоґічно hasonló
аналоґічный hasonlóan
аналóґія hasonlóság
аналфабéт analfabéta

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   21Ruszin-magyar szotar_190806.indd   21 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



22анáлы 

анáлы évkönyv
анамнéза történelem
ананáс ananász
анархіста anarchista
анархічный anarchista
анáрхія anarchia
Анастáзія Anasztázia
анатомичный  anatómiai
анатóмія anatómia
анахроничный anakronisztikus
анахронізм anakronizmus
áнгел angyal
áнгелськый angyali
Анґéла Angéla
Анґеліка Angelika
анґіна torokfájás
анґлійськый angol
Анґлічáн Angol
Áнґлія Anglia
Анґлосáс Angolszász
áнде amott
андезіт andezit
áндека  pont ott, amott
Андрій András
Áнды Andi
áндя menyasszony
анекдóта vicc, anekdota
анекдотичный vicces
анéксія bekebelezés
анексóваный bekebelező
анектовáти bekebelez
анéмія vérszegénység
анестéзія érzéstelenítés
анімáтор animátor
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23 антісемітськый

анімáція animáció
анкéта kérdőív
Áнна Anna
аномáлія anomália
анонім anonim, névtelen
анонімно névtelenül
анонімность névtelenség
анонімный névtelen
Анонімус Anonymus
анонсóваный ígért
анонсовáти ígér
ансáмбл együttes
антаґонізм ellentét
антаґоністичный ellentétes
aнтакый egyfajta, olyan
антáм amott
Антáрктик Antarktisz
Антарктіда Antarktisz
антéна antenna
антенóвый antenna (mn), antennás
антикваріáт régiség
антиквáрный régi, antik
антиквáрь régiségek gyűjteménye
античный antik
антібактеріáлный antibakteriális
антібіóтик antibiotikum
антівірусóвый antivírus
антідемократичный antidemokratikus
антідержáвный államellenes
антіісторичный történelemellenes
антілóпа antilop
антісеміт zsidóellene s, antiszemita
антісемітізм antiszemitizmus
антісемітськый zsidóellenes
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24антісептичный 

антісептичный antiszeptikus
антітéза ellentét
антітоксин ellenszer
антіфашізм antifasizmus
антіфашіста antifasiszta
антіфашістськый antifasiszta
антіхрист Antikrisztus
антіціклóн anticiklon
антолóґія antológia
Антóній Anton
антóнiм antonim, ellentétes jelentésű
антóт amaz
антрáкт szünet
антропóiд emberszabású
антрополоґічный embertani
антрополóґія antropológia, embertan
ану gyerünk!
ануж nézd
анулóваный törölve, lenullázva
анулóваня törlés, nullázás
ануловáти töröl, nulláz
aнфáс szemben, teljesen
áнцуґ férfi  kosztüm
Áнця Anna, Annácska (becézve)
аóрта főütőér
апарáт műszer
апаратýра felszerelés
апáртгeйд faji megkülönböztetés
апартмáн apartman
апатика gyógyszertár, patika
апатикáрь gyógyszerész, patikus
апатикáрськый gyógyszerkészítmény
апатичность letargia
апатичный letargikus
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25 Арáбка

апáтія fásultság
апелатив köznév
апелаційный fellebbező
апелáція fellebbezés
апеловáти fellebbez
апендікс függelék
апетіт étvágy
апетітный étvágygerjesztő
аплавдовáти tapsol
áплавз taps
аплікáція applikáció, alkalmazás
аплікóваный alkalmazó
апліковáти alkalmaz
áпо apa
апоґéй tetőpont
апокаліпса apokalipszis
апокаліптичный apokaliptikus
апокріф apokrif, rejtett
аполітичный apolitikus
аполоґéт védelmező
аполоґéтика hitvédelem
апоплéксія gutaütés
апóстол apostol
апостóлськый apostoli
апóстроф aposztróf, hiányjel
апотеóза megdicsőülés
апрілёвый áprilisi
áпріль április
апріóрі eleve
апріóрный eleve már
апробáція jóváhagyás
апробóваный jóváhagyott
Арáб arab (férfi )
Арáбка arab (nő)
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26Арáбія 

Арáбія Arábia
арáбськый arab (mn)
арабéска arabeszk
аранжéр tervező
аранжéрськый tervezői
аранжмáн elrendezés
аранжóваный elrendezett
аранжовáти elrendez
арбітер döntőbíró
арбітрáж döntőbíráskodás
арбітрáжный bírói döntés
áрвочкы ibolya
Арґентина Argentína
арґентинськый argentin
aрґó argó, tolvajnyelv
арґумéнт érvek
арґументáція érvelés
арґументóваный érvelő
арґументóваня érvelés
арґументовáти érvel
ареáл terület
арéна aréna
арéнда bérlés
арендáш bérbeadó
арендовáти bérel
áрешт letartóztatás, fogva tartás
арештáнт fogoly
арештáнтськый rab
арзенáл arzenál
арієць árja
арійськый árja
арістокрáт arisztokrata
арістократичный arisztokratikus
арістокрáтія  arisztokrácia
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27 артілерійськый

Арістóтел Arisztotelész
арітметика számtan
арітметичный számtani
арітмія aritmia
áрія ária
аркáн lasszó
Áрктик Sarkvidék
арктичный sarkvidéki
áркуш lap
армáда armada
армáдный hadtestület
арматýра alkatrészek
Армéн Örmény
Армéнія Örményország
армéнськый örmény
áрмія had
ароґáнт okoskodó, arrogáns
ароґáнтный arrogáns
арóма aroma, illat
ароматичный aromás, illatos
ароматізáтор illatosító
ароматізóваный illatosított
ароматізовáти illatozik
Áрпад Árpád
Áрпадовичі Árpád dinasztia
Áрпі Árpi (becézve)
артéрія artéria, ütőér
артеріáлный artériás
артефáкт műalkotás
артікел cikk
артікулáція tagolás
артікул óваный tagolt
артікуловáти tagol
артілерійськый tüzérségi
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28артілеріста 

артілеріста tüzér
артілéрія tüzérség
артіста művész
артістичный művészi
арх árkus (papírmennyiség)
архаізм régiesség
архаізóваный régiesített
aрхаічный régies
архáнґел arkangyal
археóлоґ archeológus, régész
археолоґічный  régészeti
археолóґія régészet
архів archívum, levéltár
архівáрь levéltáros
архівлaдыка érsek
архівный levéltári
архівовáти archívál
архідіáкон főesperes
архієпископ érsek
архієпискoпство érsekség
архієпископськый érseki
архієрéй püspök
архієрéйскый püspöki
архіпáстырь érsek
архітéкт építészmérnök
архітектýра építészet
архітектурный építészeti
аршóваня ásás
аршовáти ás
аршýв ásó
асамблéя gyülekezés
асекурáція biztosítás
асекуровáти biztosít
асептичный steril
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29 астронáвтика

асéсор értékelő
асіґнáція bankjegy
асіґновáти folyósít, utal
асіметричный aszimmetrikus
асімéтрія aszimmetria
асімілáтор asszimiláló
асімілáція asszimiláció
асіміловáти asszimilál
асістéнт asszisztens
асістéнтськый asszisztensi
асістéнція asszisztencia
асістовáти asszisztál
аскéза megszorítás
аскéт aszkéta
аскетичный  aszkéta
Áсовд Aszód
асоціáл közellenség
асоціáлный közellenes
асоціативный szövetkező
асоціáція szövetség
асоціóваный szövetséges
асоціовáти szövetkezik
асоціовáти ся szövetkezni
аспéкт vonatkozás
аспірин aszpirin (gyógyszer)
астерóід aszteroida
áстма asztma
астмáтик asztmás (fn)
астматичный a sztmás (mn)
áстра őszirózsa
астрóлоґ asztrológus, csillagjós
астролóґія asztrológia, horoszkóp
астронáвт űrhajós
астронáвтика űrhajózás
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30астронóм 

астронóм csillagász
астрономичный csillagászati
астронóмія csillagászat
áсфалт aszfalt, burkolat
асфалтовáти aszfaltoz, burkol
асфалтóвый aszfalt (mn), aszfaltos
атáка támadás
атакóваный támadó
атаковáти támad
атакýвучый támadó
атеізм ateizmus
атеіста ateista
атеістичный ateista (mn)
ательєр műterem, stúdió
атентáт kísérlet
атентáтник terrorista
Атéны Athén
Атіла Attila
Атлáнтик Atlanti óceán
атлантичный atlanti
áтлас atlasz
атлéт atléta, sportoló
атлéтика atlétika
атлетичный atlétikai
атмосфéра atmoszféra, légkör
атмосфéрный légköri
aтó azaz, mert
áтом atom
атомóвый atom
атрактивно mutatósan
атрактивность vonzerő
атрактивный  mutatós
атрáкція attrakció
атрóфія sorvadás
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31 ачéй

афéкт modor
афектóваность modorosság
афектóваный modorral
афектáція modorosság
афéра csalás
аферіста csaló
афірмáція jóváhagyás
афіша poszter, plakát
афішовáти plakátol
Áфрика Afrika
африцькый afrikai
Aфричáн afrikai (férfi )
Aфричáнка afrikai (nő)
ах  ah
ацетілéн acetilén
ацетóн aceton
ачéй talán
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ба  még
бáба idős hölgy
бáбел Babilon
бáбець ebihal
бáбин nagymamáé
бáбка nagymama
бабкáрськый bábos
бабкáрь bábjátékos
бабóна babona
бабóнити babonáz, megbabonáz
бабóнськый babonás
бабрáк lassú ember
бабранина fáradtságos (munka)
бáбрити bepiszkít, bekoszol
бабрóта mázolás, koszfolt
бáвеня játék
бáвити játszik
бáвити ся játszani
бaвище sportpálya, játszótér
бáвка játék
бáвкати szórakoztat
бáвкати ся szórakozni
бaвкóвый szórakoztató
багливый szomjas
багнистый mocsaras
багнїтка fülbevaló
багнó mocsár, láp
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33 баиля

багóр skarlátvörös (szín)
багрó kerékabroncs
багрóвый bíborvörös
багрянистый égő vörös, lilás
баґáжія poggyász
баґáжник csomagtartó
баґáжный csomagtartós (autó)
баґатéла csekélység, apróság
баґателізовáти alábecsül
бáґов dohány, bagó
баґовчáк dohányos, dohányzó
бадóвка ón
бáдоґ bádog
бадоґáня kád, ólomkád, teknő
бадоґáрь bádogosmester
бадоґáш bádogos
бадоґóвый bádog (készítmény)
баєк barázdabillegető
баєчный mesés, mesébe illő
бажáнт fácán
бажéный kívánatos
бáженя kívánság
бажыти kíván
бажыти ся kívánni
бажливость bágyadtság
бажливый bágyadt
бáза bázis (katonai)
базáлт bazalt
базалтóвый bazaltos
базáр piac
базілiка bazilika
бáзіс bázis
базýка páncélököl
баиля jövendőmondó
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34бай 

бай boszorkányság
бáйка mese
байкáрь mesélő
байкóвый mesés
байлóваня mesélés
байловáти mesél
байонéт bajonett
байт byte
бак üzemanyagtank
бакеліт bakelit
баклажáн padlizsán
баклажанóвый padlizsán (pl. krém)
бактеріáлный bakteriális
бактеріолóґія bakteriológia
бактéрія baktérium
бал1 pontszám
бал2 bál, zenés, táncos est
балаґовáти tréfál
балáда ballada
баламýта csűrcsavar, zavarosság
баламутити összezavar
баламутити ся összezavarni
баламутный összezavart
баламутство összezavarás
балáнс egyensúly
балансовáти egyensúlyos
Балатóн Balaton
балатóнськый balatoni
Бáлатонфёлдвар Balatonföldvár
бáлван szikladarab
балерина balerina
балéт balett
балетмáйстер balettmester
балéтник balettcipő
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35 банкéт

балéтный balett (mn)
балзáм balzsam
балзамовáти balzsamoz
балістика ballisztika
балістичный ballisztikus
Балкáн Balkán
балкáнськый balkáni
балкóн balkon, erkély, terasz
балконóвый erkélyes
баловáти bálozik
балóґа bal kéz
балоґáш balkezes
балóн léghajó, balon
балонóвый balon, lég
бáлта balta, fejsze
балтина fejsze
Бáлтик Balti tenger
Бáлтія Baltikum
балустрáда korlát
бáмбус bambusz
бамбусóвый bambusz, bambuszos
банá bánat, szomorúság
банáлный banális
банáн banán
бáнда banda, csoport
бандіт bandita, rossztevő
бандітськый bandita csoport
бандýрка burgonya
бандурчиня burgonyaszár
бáник bejgli, tekert tészta
банк bank
бáнка üveg (befőttes)
банкáрь bankár
банкéт bankett
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36банкóвка 

банкóвка számla
банковáти számláz
банкрóт csődbe megy
банкрóтство banki csőd
банóваня megbánás
бановáти megbán
бáнта gerenda
бáнька karikára sütött krumpli
бáня bánya
бáняс bányász
банятый bányászott
баптіста baptista
баптістськый baptista
бáра bár, korcsma
барáба csavargó
барáк kunyhó
баракóвый kunyhó
барáн bárány
баранéць bárányfelhő
баранина kisbárány, birka
бараниця báránysapka
барáнка báránybunda
барáнча bárányfelhők
Бáраня Baranya
бараня bárány (mn)
барáнячый bárány (mn)
барáцка barack
барацкóвый barack (mn)
бáрел hordó
барз nagyon
барздóбрый megfelelő
бáрій bárium
барікáда barikád, úttorlasz
барікадовáти elbarikádoz, eltorlaszt
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37 бáчіко

барітóн bariton
бáрман csapos
бáрна napbarnított
барнáстый barna
барнїти barnul (a napon)
бáров báró
бáровськый bárói
барóко barokk
барóметер barométer
барóн báró
баронéса a báró lánya
Барселóна Barcelona
бáртер cserekereskedelem
Барш Borsod
баршонóвый bársonyos
бáршонь bársony
барьєра akadály
барьєрный akadályos
бáса ketrec, fogda
басéн medence
басіста basszusgitáros
басовáти basszusgitáron játszik
басовый basszusos
басóля nagybőgő
басоляш nagybőgős
баталіóн zászlóalj
батéрка elem, ceruzaelem
батýг ostor
батужник cikória
бáтько (пуп) atya
бáхтер éjszakai őr
бáча pásztor, juhász
бáчі bácsi
бáчіко bácsika
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38Бáчка 

Бáчка Bácska
бáя elbeszélés, legenda, mondás
бáяня mágia, varázslat
бáяти varázsol
бдїйность éberség
бдїйный éber
бдїніє virrasztás
бдїти virraszt
бебехáч pocakos
беж bézs (szín)
бежóвый bézs színű
без nélkül
безáзбучный tanulatlan
безалкогóлный alkoholmentes
безапелаційный ellentmondást nem tűrő
безберéжный határtalan
безбóжник hitetlen
безбóжность hitetlenség
безбóжный hitetlen
безболéстный fájdalommentes
безвáдный feddhetetlen
безвáртый értéktelen
безвидность ügyetlenség
безвидный ügyetlen
безвинный ártatlan
безвірник hitetlen
безвірный hitetlen
безвіра hitetlenség
безвістность homály
безвістный homályos
бéзвість bizonytalanság
безвлáдный tehetetlen
бéзвласть anarchia
безвóдный száraz
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39 бездóмник

безвóдя vízhiány
безвоздýшный levegőtlen
безволóсый szőrtelen
безвуслїдкóвый eredménytelen
безвýходность reménytelen
безвýходный kétségbeesett
безголóвля rendetlenség
безголóвый fejetlenség
безголóсный néma
безголóся zöngétlen
безграничность végtelenség
безграничный végtelen
безгрóшный nincstelen
безгрóшность nincstelenség
безґатёш csavargó
безґрáмoтность tanulatlanság
безґрáмотный tanulatlan
бездáрный tehetségtelen
бéздарь középszerűség
бездїйность tétlenség
бездїйный tétlen
бездїля semmittevés
бездїткыня gyermektelen
бездїтность gyermektelenség
безздΐтный gyermektelen
бéздна szakadék
бездóводный alaptalan
бездогáнный tökéletes
бездóждя aszály
бездозóрный hajléktalan
бездоказóвый megalapozatlan
бездóлный szerencsétlen
бездóля szerencsétlenség
бездóмник hajléktalan
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40бездóмность 

бездóмность hajléktalanság
бездóмный hajléktalan
бездóнный feneketlen
бездрутóвый drótnélküli
бездýмный meggondolatlan
бездумство vakmerőség
бездушность érzéketlenség
бездушный érzéketlen
бездячность rosszkedvűség
бездячный rosszkedvű
безжурный gondtalan
безжывóтный élettelen
беззакóнник törvényszegő
беззакóнный törvényellenes
беззакóнство jogellenesség
беззащитный tehetetlen
безземéлный földnélküli
безземляш földnélküli
беззлóбный jó természetű
беззубый fogatlan
безимéнность névtelenség
без имéнный névtelen
безідéйность ötlettelenség
безідéйный  ötlettelen
безличный személytelen
безлюдный kihalt, lakatlan
безлюдя néptelenség, puszta
безмáла csaknem, majdhogynem
безманїрный udvariatlan
безмірность határtalanság
безмірный mérhetetlen
бéзмірь végtelenség
безміря végtelen
безмісячный hold nélküli
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41 безутішный

безмóзґый esztelen, agyatlan
безмоторóвый motor nélküli
безмытный vámmentes
безмясóвый húsnélküli, vegetáriánus
безнадїйность kétségbeesés
безнадїйный kétségbeesett
безнадїя kétségbeesés
безнóгый lábatlan
безнорóвность erkölcstelenség
безнорóвный erkölcstelen
безнóсый orr nélküli
бóзо nélkül
безобрáзный csúnya
безовочный terméketlen
безóдный feneketlen
безóдня szakadék
безоружный fegyvertelen
безрáдность tehetetlenség
безрáдный tehetetlen
безрезултáтный eredménytelen
безробóтиця munkanélküliség
безрóгый szarvatlan
безрозличный közömbös
бéзрук idétlenség
безрýкый idétlen, kéz nélküli
бéзрух mozdulatlan
бéзряд botrány
безрядный botrányos
бéзряду roppantul
безуміє őrültség
безумник őrült
безумный őrült
безуспішный sikertelen
безутішный vigasztalhatatlan
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42безутішность 

безутішность vigasztalhatatlanság
безучáстно közömbösen, közönyösen
безучáстность közömbösség, közönyösség
безучáстный közömbös, közönyös
Бéйла Béla
Бейч Bécs
бéканя bégetés
бéкнути béget
бéкoн bacon (szalonna)
Бéлґічан belga
белґіцькый belgiumi
Бéлґія Belgium
белéй dőzsölő, lusta (fn)
белейковáтый dőzsölő, lusta
белéнда képtelenség
белéндити esztelenkedik
белетріста regényíró
белетрістика regényírás
белетрістичный regényírói
бемóл lakás
бенґáлськый bengáli
бéнджо bendzsó
бенедіктин bencés
бенедіктинськый bencés
бенефіція haszon
бéнзин benzin
бензинáрь benzines (benzint árul)
бензинóвый benzines (autó)
бензинпýмпа benzinpumpa
бербениця hordócska (25–30 literes)
бéрдо meredek hegyoldal
бéрег lejtő
берегóвина lejtős terep
Бéреґ Bereg
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43 беспокóєня

Бéреґдáровц Beregdaróc
Бeреґсáс Beregszász
берéза nyírfa
березóвый nyírfa (mn)
берéмня terhesség, állapotosság
Бéрлин Berlin
берлинськый berlini
бéрлуґ barlang
Бермýды Bermuda
Берн Bern
берь híd
бéсїда beszéd, társalgás
бесїдливость beszédesség
бесїдливый beszédes, társalgó
бесїдник beszélő, társalgó
бесїдованя beszélgetés
бесїдовати beszélget, társalog
бескáрность büntetlenség
бескáрный büntetlen
Бéскіды Beszkid hegység
бесконéчность végtelenség
бесконéчный végtelen
бескорыстность önzetlenség
бескорыстный önzetlen
бескрóвный vértelen
бескывный mozdulatlan
беспáмнятный feledékeny
беспéка biztonság
беспéкаш biztonsági (őr)
бесплáтный ingyenes
бесплóдность meddőség
бесплóдный meddő
бесподóбный példátlan
беспокóєня nyugtalanság
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44беспокóити 

беспокóити nyugtalanít
беспокóйный nyugtalan
беспóкуй gond
беспóмочность tehetetlenség
беспóмочный tehetetlen
беспрáвіє törvényellenesség
беспрáвность törvényellenesség
беспрáвный törvényellenes
беспрекóрный kérdés nélküli
беспрерывный folyamatos
беспримірный példátlan
беспристрáстный pártatlan
беспритулный hajléktalan
беспричинный indokolatlan
беспройгрáшность biztonságosság
беспройгрáшный biztonságos
беспроцентóвый kamatmentes
беспудстáвный alaptalan
беспутный úttalan
бессердéчно szívtelenül
бессердéчность szívtelenség
бессердéчный szívtelen
бессила erőtlenség
бессилный erőtlen
бесслáва szégyen
бесслáвити szégyenkezik
бесслáвный szégyentelen
бесслїдный nyomtalan
бесслóвный szótlan
бессмéртити állandósít
бессмéртный halhatatlan
бессмéртно halhatatlan
бессмéртность halhatatlanság
бессмысел   képtelenség
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45 бесцїнный

бессмысленость  képtelenség
бессмысленый képtelen
бессóвістник lelkiismeretlen
бессóвістный lelkiismeretlen
бессóн álmatlanság
бессóнный álmatlan
бесстaрóстный gondtalan
бессторóнный pártatlanság
бесстрáстность érzéketlenség
бесстрáстный érzéketlen
бесстрібéрник érdektelen (valaki)
бесстрібéрность önzetlenség
бесстрібéрный önzetlen
бестáктность neveletlenség
бестáктный neveletlen
бествáрность személytelenség
бествáрный személytelen
бестїлéсный testetlen
бестсéлер bestseller
бестяма elfelejtett
бестямный  feledékeny
бесфáрбный színtelen
бесфóрмный formátlan
бесхмáрность felhőtlenség
бесхмáрный felhőtlen
бесхóдность járhatatlanság
бесхóдный járhatatlan
бесхóсенность haszontalanság
бесхóсенный haszontalan
бесхыбный hibátlan
бесхыжный hajléktalan
бесцїлность céltalanság
бесцїлный céltalan
бесцїнный értéktelen
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46бесчáсовый 

бесчáсовый időtlen
бесчéстити becstelenít
бесчéстник becstelen (valaki)
бесчестность becstelenség
бесчéстный becstelen
бéсчесть aljasság
бесчинность tétlenség
бесчинный tétlen
бесчисленый számtalan
бесчоловічный embertelen
бесчуственость érzéstelenség, érzéketlenség
бесчуственый érzéketlen
бесшелéстный csendes
бесшінóвый nyomtalan
бесшкóдный ártalmatlan
бетéга betegség
бетéжный beteg (valaki)
бетéжняк beteg ember
Бетлегéм Betlehem
бетлегéмськый betlehemi
бетлегéмеш betlehemes
бéтон beton
бетонáрь betonozó
бетонóван я betonozás
бетонóвати betonoz
бетонóвый beton (mn)
бетономішáчка betonkeverő
бетюг betegség
бетяриско betyár
бетярити betyárkodik
бетярство betyárkodás
бетярськый betyári
бетяр betyár
бечелóваня becsület
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47 біба

бечеловáти becsül
бештіáнськый bestiális
бéштія bestia
бєнáле kétéves évforduló
бздюх bűzös borz
бзучáти zümmög
бзучливый zümmögő
бивнóта bőséges
бивный tápláló
биґáрёш tétlen
биґáрь bot, botocska
билчув bölcső
бирка birka
бировáнс ькый császári, bírói
бировáти bír
бирýв falubíró
бирýвка falubíró asszony
бирýвство bírói munka
бирýвськый bírói
бити üt
битка harc
биткáрь harcos
биткáрськый harci
битый törött
битя verés
бич korbács
бичáк bicska, zsebkés
бичканя késelés
бичкаш késelő
бичóваный megkorbácsolt
бичóваня korbácsolás
бичовáти korbácsol
биючый megvert
біба fájó bőrfelület
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48бібáк 

бібáк pattanás
бібаковитый pattanásos
бібати fáj
біблійный bibliai
бібліóґраф könyvész
бібліоґрафичный bibliográfi ai, könyvészeti
бібліоґрáфія bibliográfi a, könyvészettan
бібліотéка könyvtár
бібліотéкарь  könyvtáros
бібліотéчный könyvtári
бібліофіл könyvbarát, könyvkedvelő
біблія biblia
бібліяш bibliás, bibliát szerető ember
біг futás
біганина sietség
біганка kocogás
біганя futás
Бігар Bihar
бігати fut
бігляк menekült
бігнути menekül
бігóвый futó
бігóм futva
бігти fut
бігун futó
бігунéць libucmadár
бігунка hasm enés
біґбіт ruszin ének
біґлёваный vasalt
біґлёваня vasalás
біґлёвáти vasal
біґлязь vasaló
бідá baj, probléma
біда koldus
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49 бізувный

бідáк szegény
біделáк szegényember
бідканя panasz
бідкати ся panaszkodni
бі дніти semmivé lesz
бідность szegénység
біднóта szegénység
бідный szegény
бідня ügyefogyott ember
бідняк szegény
бідóваня megpróbáltatás
бідовáти szükség
бідóта nyomorúság
бідувучый szomorú, bánatos
біжалма birsalma
біжáти fut
біжкати futkos
біжутéрія bizsutéria, bizsubolt
біжучый futó
бізантійськый bizánci
Бізантія Bizánc
бізентовáти tanúskodik
бізніс üzlet
бізнісмен üzletember
бізнісóвый üzleti
бізовáнь hit
бізовáти bízik
бізовáти ся bízni
бізóн bölény
бізоншáство bizonyíték
бізонь bizony
бізтош biztos
бізувность bizalom
бізувный bizalmas
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50біка 

біка bika
бікaрбонáт bikarbonát
білáк szőke
білатерáлный kétoldalú
білáчка fehérítő
білéй szőke
білéниця fehér blúz
білéный fehérített
білéнькый fehérkés
біленя fehérítés
білéт jegy
білетáрня jegyértékesítés, jegypénztár
білетáрь jegyszedő
білéтный jegyhez kötött
білити fehérít (falat)
біліáрд biliárd
білінґвізм  kétnyelvűség
білінґвіста két nyelven beszél
білїти fehérít
білїти ся fehéríteni
білїючый sápadt
білниця szemfehérje
білобóкый fehér oldalú
білоборóдый ősz szakállú
білоголовый ősz hajú
Білогрáд Belgrád
білогрáдськый belgrádi
білоеміґрáнт fehér emigráns
білозубый fehér fogú
Білорус Fehérorosz
Білорусь Fehéroroszország
білоруськый fehérorosz
білость fehér
білотвáрый fehér arcú
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51 біцепс

білый fehér
білявый fehéres
бімбов bimbó (rózsa)
бімбовка  rügy
бінáрный kétkomponensű
бінóкл távcső
бінтетовáти büntet
біоґенéза biogenezis
біóґраф életrajzíró
біоґрафичный életrajzi
біоґрáфія életrajz
біóлоґ biológus
біолоґічный biológiai
біолóґі я biológia
біосфéра bioszféra
біотерáпія bioterápia
біотехнолóґія biotechnológia
біотопливо bioolaj, bioüzemanyag
біофізика biofi zika
біохéмія biokémia
бiр adó
бірток birtok
біршаґ bírság, büntetés
бісер gyöngyfüzér
бісити őrjöng
бісити ся  dühöngeni
біснїти haragszik
бісновáти tombol
бісновáти ся tombolni
бісновáтость tombolás
бісновáтый tomboló
біснóта düh
біт bit (informatikai egység)
біцепс bicepsz
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52біціґлёваня 

біціґлёваня biciklizés, kerékpározás
біціґлёвати biciklizik, kerékpározik
біціґлёвати ся biciklizni, kerékpározni
біціґлёвый biciklis, kerékpáros
біціґлик biciklis, kerékpáros
біціґліста biciklista
біціґля bicikli, kerékpár
бічелóваня becsület
бічеловáти becsül
бічи fut
бішáлма birsalma
бішалмóвый birsalmából készült
блáго haszon
благобыт boldogság
благобытный boldogságos
благовóлность jóakarat
благовóлный jóakaratú
благоговіня áhítat
благоговіти imádkozik
благодарити köszön, hálál
благодáрность köszönet, hála
благодáрный hálás
благодáтный áldásos
благодáть áldás, keg yelem
благодїй jótevő
благодїйность jótett
благодїйный jótékony
благодїйство jótékonyság
благодýшно jólelkűen
благодýшность jólelkűség
благодýшный jólelkű
благожелáти üdvözöl, köszönt
благозвучность jóhangzás
благозвучный jó hangzású
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53 ближый

благорéченя szentté avatás
благорóдный nemes
благорóдство becsület
благорозумный értelmes
благословéніє áldás
благословéнство áldás (fn)
благословéный áldott
благослóвeня megszentelés
благословити megszentel
благословляти megáld
блáгoстный  kedves
блáгость kedvesség
благóта öröm
благотворитель jótevő
благотвóрный jótékony
благоухáніє illat, aroma, kellemes illat
благочестивый jámbor
благый áldott
блажéность áldás
блажéнство áldás
блажéный megáldott (valaki)
блажéнствовати megáld
блазéнство csíny
блáзень őrült
блазинець bolondok háza
блáзнити megbolondul
блáзный bolond, őrült
блáзня ostobaság
блáмаж lejáratás, blamálás
бламóваня megrontás
бламовáти megront
бланкéта űrlap
блéкот bürök
ближый közeli
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54близинá 

близинá közelség
близити közeledik
близко közel
близкость közelség
близкый közeli
близнéць ikrek (csillagjegy)
близнята ikrek
близоóкость rövidlátás
близоóкый rövidlátó
блимкати vibrál
блимкавый vibráló
блимкáч indexlámpa
блиск villám
блискавка villám
блискавyчый villámló
блискавый káprázatos
блисканя ragyogás
блискати ragyog
блискáчый ragyogó
блискнути vakuzik
блискобыстро villámgyorsan
блискобыстрый villámgyors
блисконїти villámlik
блистїти ragyog
блищаня ragyogás
блищáти ragyog
бліндáж  lövészárok
бліц villámháború
блїдавый sápatag
блїднéнькый fakó, szürkés
блїднути halványul
блїдóта sápadtság
блїдый halvány
блóвдер sütő (fn)
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55 бляшка

блок tömb
блокáда blokád
блоковáти blokkol, megakadályoz
блоковый moduláris
блóмба fogtömés
бломбовáти töm (fogat)
блóндин szőke
блóха bolha
блохáтый bolhás
блошаный bolhás
блошыный  bolhacs ípés
блощиця bogár
блудёш aranyifjú
блудёшка tékozló lány
блудилище labirintus
блудило éjszakai kísértet
блуды séta
блузка blúz
блукавучый vándorló
блукáти vándorol
блукáч vándor
блюваня hányás
блювáти hány
блюдо tál
бляндати cseveg
бляндош csacsogó
бляхарня bádogosműhely
бляхарство bádogos mesterség
бляхáрськый bádog (mn)
бляхарь bádogos
бляхóваный ónból készített
бляшанка fém üveg
бляшаный fém (mn)
бляшка fém (zseton)
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56бо 

бо  azért, mert
боб bob (sport)
бóбалькы (mákos) guba
бóбер hód
бобкóвый babér (mn)
бобóвище babos terület (babbal beültetett)
бобóвый bab (mn)
бóбок babérlevél
бóвкати cseveg, fecseg
бóвкнути kotyog, kikotyog valamit
бовт bolt
бóвтати kavar
бóвташ boltos, bolti eladó
бóвтиця nyaklánc
бовтóвый bolti, üzleti
Бог Isten
богатити gazdagít, meggazdagít
богатїти  gazdagodik, meggazdagodik
богáтство gazdagság, vagyon
богáтый gazdag
бóгач gazdag ember
богáченя gazdagodás
богачиско gazdag (népi nyelven)
богéма bohém
богобóйность kegyesség
богобóйный  kegyes
богомóлник zarándok
богомóлный zarándoki
Богорóдиця Istenszülő (Jézus szülőanyja)
богослóв teológus
богослóвіє teológia
богослóвськый teológiai
богослужебный liturgikus
богослуженя liturgia
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57 бокáнчош

богоугóдный istenes
богохулник istenkáromló
богохулный istenkáromlási
богохулство istenkáromlás
богочестивый istenfélő
богыня istennő
боґáр bogár
боґáч pogácsa
бóґрач bogrács
боґрéйда bokréta
бодáякый bármilyen, bármelyik
бодібілдінґ  bodybuilding, testépítés
Бóдроґ Bodrog (folyó)
бóдрость vidámság
бóдрый vidám
боёвáти harcol
боёвник harcos
боёвый harci
бóжба eskü
божéник hites, esküdt
божéный vallásos
божéственый isteni
божествó istenség
бóжеськый isteni
бóжечко istenke
божóк bálvány
бóжый  isteni
боище harcmező
бойкóт bojkott
бóйлер bojler
бойтáрити pásztorkodik
бóйтарь pásztorfi ú
бокáнча bakancs
бокáнчош katonás
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58бóком 

бóком oldalt
бóкор bokor
бокорáш tutajos
бокc boksz (sportág)
бокc boksz (cipőkrém)
бóксер bokszoló
боксеровáти bokszol
боксóваня bokszolás, cipőfényezés
боксовáти bokszol, cipőt fényez
боксовáти ся bokszolni, cipőt fényezni
Бóлдоґкёварóлйо Boldogkőváralja
болéро boleró (ruha)
болїти fáj
бóлниця klinika
болóнка membrán
болóтиско sáros árok
болóтный sáros
болóто sár
болóтяный sáros, koszos
боляк fájó
болячый fájdalmas
бóмба bomba
бомбардéр bombázó
бомбардóваня bombázás
бомбардовáти bombáz
бомбáш robbantó, terrorista
бомбóвый aknázott
бóмкати csenget
бон jegy, talon
боніфікáція földértékelés
бóнкати kopog, csenget
бонтóн tisztesség
бор bór
бoрбіль borbély

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   58Ruszin-magyar szotar_190806.indd   58 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



59 ботаничный

бордóвый bordó
бóрець birkózó (sportág)
бóрзый gyors
боровичка boróka
бородá szakáll
бородáвка szemölcs
бородáвкастый szemölcsös
бородáтый szakállas
бородáч szakállas férfi 
борóзда barázda
бороздити barázdál
боронá borona
боронити véd, megvéd
боронячый tiltó, tiltott
борóти harcol
борóти ся harcolni
борóцква barack
борсýк borz
бортáк bolond
бортаковáтый különc
Бóрші Borsi
Бóршод Borsod
бóршодськый borsodi
борьбá harc
бос főnök
босáк csavargó
босóрка boszorka 
босoркáня boszorkány
босоркун boszorkány férfi 
босорчити varázsol
бóсый mezítlábas
ботáник botanikus (fn)
ботáника botanika, növénytan
ботаничный botanikus (mn)
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60бóтоші 

бóтоші töpörtyű
бóхтер éjszakai őr
бoхтéрня őrszoba
бóхтерув éjszakai őr
бóцман fedélzetmester
бóченя kikerülés
бочинá félre
бочити betakar
бочити ся betakarni valamit
бóчка hordó
бóчкати puszil
бóчкати cя puszilkodni
бочкóвый hordós
бочкóра bocskor
бочкóраш bocskoros
бóязень félelem
боязливость félénkség
боязливый félős
бояти ся félni
брáво bravó
Бразілія Brazília
брáня gabonatisztító, búzatisztító
браслéта karkötő
брат fi útestvér
брaти testvérek, fi vérek
Братіслáва Pozsony
брáтїя testvériség
брáтство barátság
брáтськый baráti
брáтув testvér
брéнді brandy
брéньканя csörgés (telefon)
брéнькати csörög (telefon)
брéнькачый csörgő

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   60Ruszin-magyar szotar_190806.indd   60 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



61 брод

брéнькнути csörög, csilingel
брéнькот hívás
брéсклый ragadós
брех ugat
брéханя ugatás
брехáти hazudik
брехáч hazug
брехáчиско hazudozó
брехливый hazug
брéхнути hazudik
брéхня hazugság
брéшко füllentés
бріґáда brigád, csapat
бріґадірити vezetőként dolgozik
бріґадірь műszakvezető
бріґадірка műszakvezető nő
бріґáдник műszakvezető, idénymunkás
бріґáдный brigád (mn)
бріґадóваня műszakvezetés, idénymunka
бріґадовáти műszakot vezet
брідж bridzs (kártyajáték)
брікéт brikett
брікетовáти brikettet készít valamiből
бріліáнт briliáns, gyémánt
бріліáнтность ragyogás
бріліáнтный ragyogó
Брітáнія Nagy Britannia
брітáнськый brit (mn)
бріфтáшка kistáska (dokumentumokhoz 

  vagy pénzhez)
брічкы bricsesznadrág
брóвза szódabikarbóna
бровзóвый szóda (mn), szódás
брод gázló
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62бродити 

бродити átkel (gázlón), bolyong
брóженя csavargás
броити fosztogat
брокáт brokát
брокатóвый brokát (mn)
брóкер bróker
брокóвый sörétes (puska)
брóкы  sörét
бром bróm
бронхіáлный  hörgő
бронхіт hörghurut
бронц bronz
бронцовый bronzos, bronzból készült
бросквинóвый őszibarack (mn)
бросквиня őszibarack
брóсков őszibarack
брoст rügy
брóстити rügyezik
бростнáтый rügyes
брóсток rügy
брóстя virágrügy, bimbó
брошура prospektus
брошурóваный lefűzött, összefűzött
брошуровáти lefűz (könyvlapokat)
бруков svéd karórépa
брунéт barna hajú
Брусел Brüsszel
брусéлськый brüsszeli
брусéный csiszolt
брусилня őrlés
брусило őrlő kalapács, kő
брусити őröl
брусниця vörös áfonya
брусóвый őrölt
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63 брязкнути

брутáлность durvaság
брутáлный brutális, durva
брýто bruttó
Брутус Brútusz
бруфлянка olcsó vodka
брушеня vágás
брыво szemöldök
брыдкый csúnya
брыднути csúnyul
брыдóта merénylet
брызґа folt
брызґаный foltos
брызґаня permetezés
брызґати permetez
брызґачка permetező
брызґнути fröcsköl
брыла dudor
брындáк cserebogár
брынза brindza, juhtúró
брынзяник brindzás sütemény
брысти vánszorog
брытва borotva
брытваный borotvált
брытваня borotválás
брытварь borbély
брытвати borotválkozik
брытвати ся borotválkozni
брюх has
брюхáтый pocakos, nagypocakú
брюхáч pocak
брюхóвый pocakos
брязкало csörgő
брязкати csörgőzik
брязкнути csörög
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64брязкот 

брязкот csörgés
брязкотїти csilingel
буб bab
бубен dob
бубина buborék
бубнáрськый dobos (mn)
бубнáрь dobos (fn)
бубнáш dobütő
бубнóваня dobolás
бубновáти dobol
бубны csörgődob
бубонїти csörgődobon játszik
бувол bivaly (fn)
буволовый bivaly (mn)
буволя bivalyborjú
буволярь bivalypásztor
Буда Buda
буда bódé
будáйськый budai
Будапéшт Budapest
будапéштськый budapesti
будапéштян budapesti (férfi )
будапéштянка budapesti (nő)
Бýдга Buddha
будгізм buddhizmus
будгіста buddhista
будé  lesz
буджéт költségvetés
буджетóвый költségvetési
будинкóвый házi
будинок ház
будинськый budai
будїлáрош pénztárca
будка bódé
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65 букмéйкер

будный hétköznapi
будоáр budoár
будовáлище építési telek
будáваный építési
будóваня építés
будовáтель építő
будовáтельство építészet
будовáти épít
будовáти ся építeni
будóвля építmény
будовляный épített
будовничый építészeti
будувучый jövőbeli
будучность jövő (fn)
будучый jövőbeli
будь vagy
будюґóвы  meleg női fehérnemű (bugyi)
бужáрня dohányzó helyiség
буженина sonka
бужéный füstölt
буженя füstölés (ételt)
бýжня zsinagóga
бýзёк gólya
бузоґáнь buzogány
буй harc
буйнити harcol
буйность lázadás
буйный lázadó
буква betű
буквáлный szó szerinti
буквáрь ABC-s könyv
букéт csokor
буклéт füzet, brossúra
букмéйкер bukméker
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66буков 

буков bükkfa
буковинськый bukovinai
букóвка nyest
букóвый bükkfás
бýкса persely
бyлвáр bulvár
булвáрный bulvár (mn)
булдóґ buldog
булдóзер buldózer
булдозеріста buldózeres
булї krumpli, burgonya
бýлка kis cipó, sütemény
булш nagyobb
булшати nagyobbodik, növekszik
булшевик bolsevik (fn)
булшевицькый  bolsevik (mn)
булшевізм bolsevizmus
булше раз többször, több alkalommal
булшый nagyobb
бульк buborék
бýлькати csörgedezik
бýлькнути csörgedezik
буля szappanbuborék
бум bumm (hang)
бумбáк darázs
бумбáня darázszümmögés
бумбаришка katicabogár
бумбéла kövér
бумерáнґ bumeráng
бунґáлов bungaló (kisház)
бýнда bunda
бундáстый bundás
бундати bebugyolál
бундати ся bebugyolálni
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67 бурити

бундáтый bebugyolált
бýндаш bundás
Бунді Bundi (kutya neve)
бýнкер bunker
бýнков bunkó
бунт lázadás
бунтáрськый lázadó
бунтáрь lázító
бунтóваня lázadás
бунтовáти lázad
бунтовник lázadó
бунтóшыти lázít
бунька sejt
буньча baba (kisgyerek)
буньчливый zümmögő
буняк izguló
буравый gyapjas
бург nagybőgő
бурґер városlakó
бурґовáный kikövezett utca
бурґóваня útkövezés, útjavítás
бурґовáти utat kövez, javít
бурговш nagybőgős
бурґомістер főpolgármester
бурёвый viharos
буржоá polgári
буржоáзія burzsoázia
буржоáзный burzsoáziai
буржýй polgár
буриско vihar
буристый viharos
бурителный felháborító
буритель romboló
бурити összezavar

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   67Ruszin-magyar szotar_190806.indd   67 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



68бурікати 

бурікати felforgat
бýркало csúzli
буркот dörgés
буркотїти dörög
буркотливый dörgő
буркут ásványi vízforrás
буркутóвый ásványi
буркутськый ásványi lelőhely
бурлити forr
бýрный viharos
буром lelkesen
бýрчаня dörgés
бурчáти dörög
бýрый viharos
буря vihar
бурян fűféle, gaz
буряновáтый füves, gazos
буряти lerombol
бус autóbusz
бутáн bután (kémiai)
бутик üzlet, butik
бутикáрь boltos
бутин vágási terület (favágási)
бутинáрь favágó
бýтор bútor
буторя bútor
буть öntőforma
буфер ütköző
буферный ütköző (pl autó)
буфéт büfé
буфетóвый büfés (étel, kocsi)
буфéтчик büfés (valaki)
бýхало bohózat
буханка cipó
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69 бытóваня

бухта bukta (süteményféle)
буцков gyerkőc
бучáти üvölt
бушмáрь áspiskígyó
буяк bika
буяти fejlődik
буячый fejlődő
бы lenne
бывалище lakás
бывáлный lakó
бывáлня lakhatás
бывáлый előző
бываня szállás
бывáтель lakó
бывáти lakik
бывшый korábbi, ex
быдлина háziállat
быдло marha (állat)
быдля háziállat
бык bika
былинкáрь gyógynövényes (fn)
былинкóвый gyógynövényes (mn)
былиця igaz történet
былость múlt (fn)
быля gyom
быстринá zúgó (víz, folyó)
быстриця aszalt szilva
быстронóгый gyorslábú
быстроóкый szemfüles
быстрóта gyorsaság
быстрый gyors
быт életmód, háztartás
быти  van
бытóваня létezés
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70бытовáти 

бытовáти létezik
бытóвый háztartási
бытя lét
бых létezik, van
быцкати fut, futkos
бычá fi atal bika
бычачый bika (mn)
бюрокрáт bürokrata
бюрократичный bürokratikus
бюрократізм bürokratizmus
бюрокрáтія bürokrácia
бюст mellszobor
бючка pulzus
бючый ütemes

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   70Ruszin-magyar szotar_190806.indd   70 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



В

в, во -ban, -ben
ваб csalétek
вабáнк vabank (játék)
вáбити csábít
вáбный csábító
Вавілóн Babilon
вавілóнськый babilóniai
вáвчер utalvány
Ваґ Vág
вагá súly
вагáвый súlyos
вáганя ingadozás
вагáрня tehermérleg
вагáрь mázsáló
вагáти mér
вáґаш favágás
вагóвый mérő (mn), mérési
ваґóн vagon
вагы mérleg
вáда hiány
вадáс vadász
вадáсити vadászik
вадáськый vadász (mn)
вадь vagy
вадь-вaдь vagy-vagy
вáженый kimért (pl. cukor)
вáжка súly
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72вaжкы 

вaжкы súlyok
важнїйшый legfontosabb
вáжно fontos
вáжность fontosság
вáжный fontos
вáжыти mér
вáжыти ся kimérni (pl. cukrot), megmérni
вáза váza
вазáл hűbéres
вазелина vazelin (kenőcs)
вазáлство hűbéresség
вазáлськый hűbéri
вáзочка vázácska
вáйда vajda
вáйкати jajgat
вайнáґа csavargó
вайнаґовáти  csavarog
вак vakolat
вакáнтный üres
вакáнція üresedés
вакаціáш  nyaraló
вакáція vakáció, szünidő
вакóваный vakolt
вакóваня vakolás
ваковáти vakol
вакóвка vakoló (lapát)
вáкуум vákuum
вaкцина beoltás, vakcina
вакцинáція beoltás
вакциновáти beolt, vakcinál
вал nyél
вáлал falu
валáлськый falusi
валалчáн falusi lakó, paraszt
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73 валявучый ся

валáндати cselleng, vándorol
валастáш választás
валастовáти választ
Валентін Valentin
валéнтность vegyérték
валéнтный vegyértékes
валеріáна valeriána
валеріáновый valeriánás (cseppek)
вáлець henger
валёк vályog
валило vályú
валити dönt
валідность valóság
валідный valós
вáлный általános
валóвшно valós
валóвшность valóság
валóвшный valós
вáлок tekercs
валтовáти megvált
валув vályú
валýта valuta
валýтный valutás
валцёваня gördülés
валцёвáти gördül
валцёвáтый hengerelt
валцёвáч henger
валцёвый hengeres
вáлька vályogtégla
валькáрь vályogmunkás
валькóвый vályogtéglás
валюх lusta
валюховáтый lustálkodó
валявучый ся összekoszolni, összepacázni
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74валяґовáти 

валяґовáти lustálkodik
валяґув lusta
валяґувство lustaság
вáлядь hulladék
валяный pacás, koszos
вáма vám, adó
Вáмошýйфалу Vámosújfalu
вандáл vandál
вандалізм vandálizmus
вандрóваня vándorlás
вандровáти vándorol
вандрóвка vándorút
вандрув vándor
вандрyвник vándorló (fn)
вандрувницькый vándorlási
вандрувный vándor (mn)
вандрувучый vándorló
вáндры vándorlás
ванілія vanília
ванілкóвый vaníliás
вáнкyш párna
вантулистый félszeg
вар hőség
вáрвар barbá r
варварізм barbárizmus
вáрварство barbárság
вáрварськый barbári
вáрґа tímár
варґáрня tímárműhely, cserzőműhely
вaрéный főtt
вáреня főzés
варити főz
варіабілный változékony
варіáнт variáns, opció
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75 ват

варіативность változékonyság
варіáція variáció
варіéте revü
варіетéт sokféleség
варіровáти változik
варіха merítőkanál
варішка kisebb merőkanál
вармéдськый tartományi
вармéдя vármegye
вáрованя fi gyelmeztetés
вáровати fi gyelmeztet
вáровати ся fi gyelmeztetni
варóвный fi gyelmeztető
вáрош város
вáрошськый városi
вaрощáн városi (férfi )
варощáнка városi (nő)
вáрта őrség
вартáш őr
вартóваня őrzés
вартовáти őriz
вартóвня őrség hely
вáртостный  értékes
вáртoсть érték
вáртый értékes
варувливый óvatos
варýнок feltétel
Варшáва Varsó
варшáвськый varsói
варштáк pad
варюха merőkanál
Василь László
васильчик búzavirág
ват watt
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76вáта 

вáта vatta
вáтаг vezető
ватáга banda
ватаговáти bandázik
ватерполіста vízilabdázó
ватерпóло vízilabda
Ватікáн Vatikán
ватікáнськый vatikáni
ватіти gyengélkedik (a lábára)
ватóваный vattás (vattával tömített)
ватовáти vattával töm
вáтра máglya
ватрáль fogó
вáтрище máglyahely
ватряный tüzes
ватяк vattázott kabát
ватяный vattás
ваш magáé, tiétek
вашаловáти vasal
вашалýв vasaló
Вáшамость Őkegyelme
вáшар vásár
вашарити vásározik
вашаровáти vás árol
вáшарськый vásári
Вашінґтóн Washington
вашінґтóнськый washingtoni
ваярство szobor
ваярськый szobor (mn), szobros
ваярь szobrász
ваяти farag, szobrászkodik
вбагти benyújt
вберáлня ruhatár
в бéраня öltözködés
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77 вглубити

вберáти öltözködik
вберáти ся öltözködni
в бéря öltözék
вбивáти belever
вбити beékel, bever
вбраня öltözet
вбрáти öltözik
вбрáти ся öltözködni
вбрáтый felöltözött
вб рызґати befecskendez
вбрызґовати injekcióz
ввáленый elképedt
ввáлёвати esés
ввáлёвати ся esni
ввалити esik
в(о)ведéніє Istenszülő bevezetése
ввéденый bevezetett, injektált
ввéденя bevezetés
ввéсти behoz
ввéречи beledob
ввод bevezetés
вводити bevezet
ввóдный bevezető
ввóженя importálás
ввóжовати importál
ввоз import
ввозити importál
ввóзный importált
вгáданя találgatás
вгадáти találgat
вгáдовати kitalál
вгaнýти rájön
вглубéный mélyreható
вглубити elmélyít
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78вглубляти 

вглубляти belemélyed
вдяка комý, чомý által, köszönhetően
вдячность köszönet
вéденя vezetés
ведýчый катéдры  tanszékvezető
ведýчый vezető
вéкник zsúrkenyér
великáн óriás
великáш főnemes
великый nagy
Великдень Húsvét
великі держáвы nagyhatalmak
великодýшный  nagylelkű
великый вáрош nagyváros
величественный fenséges
вéна véna
вернýти visszaad, visszafi zet, visszahoz, 

  visszaküld
вернýти ся  visszatérni, visszajönni
вернýтя visszaadás, visszárú
вертáти visszaküld, visszafi zet
вертáти ся visszatérni, visszajönni
вертікáлный függőleges
вертїти forgat
верш vers
верьх горы́  hegycsúcs
верьхнина tejszín
весéлый jókedvű
веселити ся mulatni
весéло  vidáman
весéлость vidámság
весéлый vidám
ветерінáрь állatorvos
вéце többet, többé
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79 вис

вéцей többet, többé
вéцей раз számtalanszor
вечáршый esti
вечерíти esteledik
вечéря vacsora
вечéряти vacsorázik
вéчур Сілвéстра szilveszter este
вéчшына többség
взаимный kölcsönös
взды́х sóhaj
вздыхáти sóhajtozik
вздыхнýти s óhajt
взлетїти felrepül
взлїтáти felrepül
вы́летїти kirepül
взник keletkezés
взятя e lfoglalás
вид kilátás, kinézet
видóвня kilátó
видóк látkép
видимый látható, nyilvánvaló
видїти  lát
видїти ся találkozni
виднїти ся látszani
вилка villa (evőeszköz)
винá vétek
винити megvádol
винник tettes
винный bűnös
винó bor, szőlő
вирґати  csóvál
вирґнути megránt
вирґнyти ся megrándulni
вис súlyzó
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80висїня 

висїня lógás
висїти  függ, lóg
високóсный рук szökőév
висячый függő
висячый зáмок lakat
вити ся kanyarogni
витрина kirakat
вишня meggy
віґaн szoknya
відома értesülés
відомостї közlöny
відрó vödör
віза vízum
візітка névjegy
візітна кáртка  névjegykártya
вік évszázad
вінéць koszorú
вінчáти ся esküdni (házasodni)
віра hit
вірный hűséges
віровaти  hisz
віронаýка hittan
віроятно valószínűleg
віршла virsli
віршлик virsli
вістка hír, üzenet
вістняк sirály
вітáлный életvidám
вітаня üdvözlés
вітор szél
вітрик szellő
вітряный  szeles
вітяжыти győz (legyőz)
вічно örökké
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81 водáрня

вічнозелéный örökzöld
вічность örökkévalóság
вічный örök
вішá к akasztó, fogas
вiшáлка akasztó, fogas
вішати akaszt
віщити jósol
віщовáти  jósol
вклáдовати betesz
вклáсти berak
включеня bekapcsolás
включно beleértve
вкýпноє összegzett
влáжность nedvesség, nyirkosság
владїти birtokol
владїтель tulajdonos
влады́ка püspök
влáжный nedves
влáстно кáжучи tulajdonképpen
влáстный saját
вливáти ся belefolyni
влóнї tavaly
внéсти  behoz
внóсити behoz
внýторный belső
внýчка leányunoka
внесéня előterjesztés
вниманя megértés
вовк farkas
вóгкость nedvesség
вогкóта nyirkosság
вогкы́й nedves
вóгурок uborka
водáрня víztorony
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82вóда 

вóда víz
водити vezet
ватерпóло vízilabda
водовóд vízvezeték
водожы́веня vízellátás
водопáд vízesés
вóдный vízi
водянка szitakötő
вóдяный vízi
вóдяный млин vízimalom
воёвáти harcol
воєнська шіфа hadihajó
воєнськый katonai
воєнськый інвалід hadirokkant
вожáй vezér
вóженя на чóвнї csónakázás
возвышéность magaslat
воздýшна пóшта légiposta
воздýшна тревóга légiriadó
воздýшна флóта légifl otta
воздýшный légi
воздýшный балóн léggömb
воздýшна пошта légiposta
воздыхáти felsóhajt
возити fuvaroz
возити ся на біціґлёх kerékpározni
возити ся на чóвнї csónakázni
возич трамвáя villamosvezető
возмутителный felháborító
возненавидїти  meggyűlöl
возникáня keletkezés
возникáти felmerül, keletkezik
войвóда hadvezér
вóйско sereg
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83 востóчный

войськóвый hadi
волóся haj
волібáловой бáвище röplabdapálya
волосáтый szőrös
волóся szőr
волосянка paróka
вóля akarat
вон ki, kifelé
вóнка kívül
вонкáшнїй külső
вонкáшня політика külpolitika
вонкáшня торгóвля külkereskedelem
вонкашнёторгóвый külkereskedelmi
вонкóвый külső
вообрáженя képzelet
вооружáти ся felfegyverkezni
вооружыти ся felfegyverkezni
вопрóс kérdés
вопросителный kérdő
воробóк veréb
вóрог ellenség
ворóна varjú
вóсени ősszel
воскрéсеня feltámadás
воспитáтель nevelő
воспитаник növendék
воспитаный jól nevelt
воспитáтелька óvónő
воспитáти nevel
воспитовати nevel
восприимáти érzékel
восприяти érzékel
востóрг elragadtatás
востóчный keleti
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84востанóвеня 

востанóвеня helyreállítás
вошколóваный tanult
вояк katona
вплыв befolyás
врýченя, вручáня ajánlás, ajánlat
всеóбщый egyetemes
вседержáвный országos
всезнáтый közismert
вселéна világűr
вспоминáти megemlékezik
вспóмнити megemlékezik
вставáти feláll, felkel
встáнути feláll, felkel
встáти feláll, felkel
вступ belépés, bejárat
вступáти belép (taggá válik)
вступити bevonul
вступнá плáца belépődíj
встýпный bevezető
всягды mindenhol
всяко mindenképpen
втóрок kedd
вувця juh
вýдкідь ahonnan
вýдкы honnan
вýдты onnan
вуз szekér
вул ökör
вулáджовати berendez
вýладити berendez
вулкáн tűzhányó
вун ő (hímnem)
вупивáти megiszik
вýпити megiszik
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85 вы́везти

вупрóшовати  vallat
вурдá savó
вуростáти megnő
вýрости kinő
вутцювськый atyai
вухóдити kijár (valamit)
вход bejárat
вхóдити bekerül
вхoдити bemegy
вчéрa tegnap
вчерáшнїй tegnapi
вшелияко mindenféleképpen
вшелиякый mindenféle
вшы́ткі összes
вшы́тко єдно mindegy
вы1 maga, ön
вы2 maguk, önök, ti
выбéравый válogatós
выбéран я kiválasztás
выберáти kiválaszt
выберáти ся kijutni
вы́брати kiválaszt
выбрати ся  kijutni
выбивáти kitör, kiüt, kiver
вы́бити kitör, kiüt, kiver
выбігáти kifut
вы́бігнути kifut
выбіглёвовáти kivasal
вы́бор választás, választék
вы́боры  választás (képviselőké)
вы́бух robbanás
вы́вести kivezet
вывóдити kivezet
вы́везти exportál
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86вывóзёвати 

вывóзёвати exportál, kiszállít
вывóзити ся kiköltözni
вы́веденя következtetés
вы́вергти kidob
вы́вернути kifordít (ruhát)
вы́вихнути kifi camít
вы́віска cégtábla
вы́вісити kiakaszt
вывішовати kiakaszt
вывоёвáти kiharcol
вы́воз kivitel
вы́гадати kigondol
выгáдовати kitalál
вы́гадка koholmány
выганяти kikerget, kiűz
вы́гнати kikerget, kiűz
выглядовати kikeres, kinéz
вы́говор dorgálás, megrovás
выготóвленя gyártás
вы́держати k ibír
выдéржовати kibír
вы́думати  kieszel
выдýмовати kieszel
выдавáтельство kiadó vál lalat
вы́дати kiad
выдавáти kiad
вы́дача kiadás, kiosztás
выдвигáти előléptet
вы́двинути előléptet
вы́дїлити ся kiemelkedni
выдїляти ся kiemelkedni, kiválni
вы́думаный kitalált
вы́думка kitalálás
выдýмчивый találékony
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87 вы́лїчити ся

вы́звідати kikérdez
вызвідовати kikérdez
вы́здоровіти meggyógyul
вы́здоровіти ся meggyógyulni
выздоровляти meggyógyít
вызерáти kinéz
вы́звати kihív, előidéz
вызивáти kihív, előidéz
вызнаменовáти kitüntet
вы́значный jeles, kiemelkedő
вы́зов kihívás
выимкóвый kivételes
вы́їзд kiutazás
выїзджáти kiutazik
вы́їхати kiutazik
вы́йгра nyeremén y
вы́йти kimegy
выкáзовати ся megnyilvánulni
выкóповати kiás
выкýрёвати elszív
вы́каз kimutatás
вы́казаня vallomás
выклáдовати kirak, tanít
вы́класти kirak, tanít
вы́кликати kihív
вы́ключеня kizárás
вы́кричный знак felkiáltójel
вы́купати megfürdet
выливáти ся kiömleni
вылїзáти kimászik
вы́лїзти kimászik
вылїпшовати tökéletesít
вы́лїпшыти tökéletesít
вы́лїчити ся kigyógyulni
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88вылїчовати ся 

вылїчовати ся kigyógyulni
вы́лїчити kigyógyít
вылїчовати kigyógyít
вы́лляти ся  kiömleni
вы́лляти kiönt
выливáти kiönt
вылучáти  kizár
вы́лучити  kizár
вы́лученя kizárás
вы́мучити meggyötör
вымýчовати meggyötör
вымалёвáти kifest
вымалёвовати kifest
вы́мести kiseper
вымінёвати cserél
вы́міняти cserél
вымітáти kiseper
вымітовати kidob
вы́мысленый kitalált
вы́найденя találmány
вынахóджовати feltalál
вы́находка találmány
вынахóдник   feltaláló
выникáвучый kiváló
вынимáти kivesz
вы́нести kihoz
вынoсити kihoz
вы́няти kivesz
выпивáти kiiszik
вы́пити kiiszik
выпинáч kapcsoló
вы́пис kivonat
выписáти  kiír
выписовати kiír
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89 вы́скочити

вы́платити kifi zet
выплáчовати kifi zet
выповідáти kimond
вы́повісти kimond
выпускáти kienged
вы́пустити kienged
выпущáти fellő (rakétát)
вы́ростити kinevel
вырóщовати kinevel
выражáти kifejez
вы́разити kifejez
вырахóваня kiszámítás
вы́різати kivág
вырізáти kivág
вы́роба termelés
вы́робленя termelés
вы́робок  készítmény
выростáти kinő
вы́рости kinő
вырóщованя termesztés
вы́рвати ся kiszakadni
вырывáти ся kiszakadni
вы́рвати kiszakít
вырывáти kiszakít
высóко magasan
высóкый magas
высóтный magaslati
высýшовати kiszárít
вы́сушыти kiszárít
высвідченя igazolvány
вы́селити kitelepít
выселяти kitelepít
выскáковати kiugrik
вы́скочити kiugrik

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   89Ruszin-magyar szotar_190806.indd   89 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



90выслободжáти 

выслободжáти kiszabadít
вы́слободити kiszabadít
вы́слов kiejtés
вы́слухати kihallgat
выслухóвовати kihallgat
высміёвати kinevet
вы́сміяти kinevet
высотá magasság
вы́става kiállítás
вы́ставити  kiállít
выставляти kiállít
вы́ступ szereplés
выступленя szereplés
выступáти szerepel
вы́ступити szerepel
вы́стыти kihűl
высувáти  kidug
 высувáти ся kihajolni
вы́сунути ся kihajolni
вы́сше feljebb
вы́сшый felsőbb
вы́слати kiküld
высылáти kiküld
вы́сылка száműzés
высыпáти ont
высы́повати ont
высысáч porszívó
вы́твур alkotás
вытерáти kitöröl
вы́терти kitöröl
вы́ти vonít
вытїгáти kinyújt, kihúz
вы́тягнути kinyújt, kihúz
вытїкáти kifolyik
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91 вяры́

вы́трималость kitartás
вы́трясти kiráz
выхóваный jól nevelt
выховáтель nevelő
выховáтелька óvónő
выховáти nevel
выхóдити kimegy
вы́ход kijárat
вы́чистити  kitisztít
вычищáти kitisztít
вышывáти kivarr
вы́шыти kivarr
вы́яснити kiderít
выясняти kiderít
вялый bágyadt
вяры́  tavasszal
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Г

гертáнка torok, garat
гет el
ги жывый élethű
ги  mint
гибнути elpusztul (élőlény)
гідроґéн hidrogén
гімн himnusz
гіпопотам víziló
гір hír, hírnév
гірный ismert
гіртелемный hirtelen
глáвный вáрош főváros
глáдити simogat
глáсный звук magánhangzó
глýпость butaság
глýпый buta
главá fejezet
главá родины családfő
главный alap (mn), fő (mn)
гладити simogat
гладкый sima
глєдати felkutat
глина agyag
глистá kukac
глубóкый тáнїр mélytányér
глумити csúfol
глумливый gúnyos
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93 головный мóзоґ

глупáк bolond
глупость ostobaság
глупота ostobaság
глупый ostoba
глухый süket
гляданый kelendő
гляданя kutatás (tudományos)
глядaти kutat, keres
гнýти meghajlít
гнати űz
гнити rothad
гнївáчый dühös
гнївaти dühösít
гнївати ся dühöngeni, mérgelődni
гнїздó fészek
гнїтитель elnyomó
гноиво trágya
гнуй trágya
гнусный undorító, utálatos
гоб hab
говорити beszél
година óra (60 perc), tanóra
годинарь órás
годинка óra
годно быти talán, esetleg
годованя etetés, koszt
годовый éves, évi
годувля tenyésztés
гойкати rákiált
гокéй jéghoki
гокерлик sámli, ülőke
голóдный éhes
головá fej
головный мóзоґ agyvelő

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   93Ruszin-magyar szotar_190806.indd   93 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



94головолóмка 

головолóмка fejtörő
голодáти koplal
голодовáти éhezik
голопýпча csecsemő
голос hang, szavazat
голосити ся jelentkezni, szavazni
голосити tudósít, üzen
голосливый lármás
голосный nagyhangú
голосованя szavazás
голошеня kérvény, közlés
голубый égszínkék
голуза  ág
гомбати ся ringatózni
гомбати ringat
гонити ся száguldani, rohanni, kergetni
горб púp
горбатый púpos
гордити ся  büszkélkedni
гордув hordó
гористый hegyes (vidék)
горі fel
горі-долý fel-le
горізóнт horizont
горізонтала vízszintes
горіти ég
гóрло torok
горнéць fazék
горнина faj
городинá kerítés
городоначалник polgármester
горожáнство állampolgárság
горожáнськый állampolgári
горожанська война polgárháború
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95 грóмот

горська русалка tündér
горячити ся heveskedni
горячити hevít
горячый forró
гостёвати vendégeskedik
гостина vendégség
гость vendég
гóстя vendégsereg
готóвити képez, oktat
готóвити ся készülni valamire
готóвити készít
готóвость készenlét
готóвость készség
готóвый kész
готел szálloda
готовленя készülődés
грáблї gereblye
град jégeső
грань parázs
грéбінь fésű
грéбсти evez
гриб gomba
гриміти dörög
грінчити pörköl
гріти ся melegedni
гріти melegít
гріх bűn
грозити fenyeget
громовиця villám
громотїти dübörög
гроші pénz
грóзьба fenyegetés
грóзячый fenyegető
грóмот dübörgés
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96грýбость 

грýбость durvaság
груб  sír (fn)
грубина vastagság
грýбый durva
грýди kebel, mell
грум dörgés
грýшка körte, körtefa
грушка villanykörte
губити ся romlani
губити megsemmisít, megrongál
губка szivacs
гудак zenész
гудїти süvölt
гудятко csecsemő
гужовнáтый állhatatos
гук zúgás
гуляти sétál
гумáный emberséges
гуманізм emberiesség
гуманіста humanista
гуморістичный humoros
гурчиця mustár
гурькый keserű
гусáрь  liba
гýска  liba
гусляч hegedűművész
гýсляти hegedül
густый dús
гучаня zaj
гучати zajong
гучный zajos
гыбель  megsemmisülés
грызáчка görögdinnye
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Ґ

ґáзда gazda
ґазоваміряч gázóra
ґáмба ajak
ґáрда gárda
ґéній lángész
ґéстиня gesztenye, gesztenyefa
ґéстуш kézmozdulat
ґóмбиця gomb
ґóмбічка nyomógomb
ґýмій gumi
ґаз gáz
ґáзда gazda
ґаздóваня gazdálkodás
ґаздовáти gazdálkodik
ґаздýвство gazdaság
ґаздувськы́й gazdasági
ґаздынька házikisasszony
ґаздыня gazdasszony
ґалéрія karzat (színházi), 

  műterem
ґалїрь gallér
ґамбóвець húsgombóc
ґарáдіча lépcső
ґарáдічі lépcsők
ґардерóба öltöző
ґардіста gárdista
ґастронóмія csemegebolt
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98ґенiáлный 

ґенiáлный zseniális
ґéнiй zseni
ґенерáл  tábornok
ґенерáлный діректор vezérigazgató
ґеоґрáфія földrajz
ґеоґрафичный földrajzi
ґеомéтрія mértan
ґерéнда gerenda
ґестиняві gesztenyebarna
ґестікуловáти gesztikulál
ґéстуш taglejtés
ґімнáзія gimnázium
ґімназіста gimnazista
ґімнáстика torna
ґітáра gitár
ґол gól
ґóмбічка gomb, gombostű
господáрство gazdaság
господáрськый  gazdasági
ґрáдус hőfok
ґрáдусник hőmérő
ґрáнат gránát
ґранáта gránát
ґрам gramm
ґрамáтика nyelvtan
ґрамофóн gramofon
ґрандіóзность nagyszerűség
ґрандіóзный nagyarányú
ґратулáція gratuláció
ґріпа infl uenza
ґросмáйстер nagymester
ґрузинськый grúz (mn)
ґрýпа csapat, csoport
ґрупóвый csoportos
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99 гряда

ґрупірóвка csoportosítás
ґрупіровáти csoportosít
ґуміóвый gumi (mn)
ґýміка radír
ґумовáти kiradíroz
гряда gerenda

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   99Ruszin-magyar szotar_190806.indd   99 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



Д

дáколи valamikor
дáкулько раз néhányszor
дáкус kicsit, kissé
дáле azután, odébb, továbba
далеко távol, távolra
далéкый messzi, távoli
далшый további
даль  messzeség
дáма hölgy
дань adó
дáраб darab, színdarab
дáтум keltezés
дáякый valamelyik
дóвгавый hosszadalmas
дóвгый hosszú
дóвод érv
дóговор szerződés
дóзур megfi gyelés
дóкідь ameddig, meddig
дoклáд előadás
дóкля ameddig, meddig
дóктор doktor
дóкус egészen
дóкус нич egyáltalán nem
дóлото véső
дóма itthon
дóста elég
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101 даяніє

дóтідь ezidáig
дóщка deszka
дpывá tűzifa
дýдрати morog
дýмати gondolkodik
дýплом  duplán
дýркати dörömböl
дyстáня átvétel
дýти fúj (szél)
давай(те)! rajta!
давáти ad
давити megfojt
давити ся tolongani
давнїй ősi
давно valaha
давно-давно réges-rég
даґде vala hol, valahova
дако valaki
даколы valamikor
дакуды akárhova
дакый valamelyik
далéко messze
дар ajándék
дараб példány
дарити ajándékoz
даровати odaajándékoz
дас körülbelül
дати ad
датовáти keltez
дач akármi
дашто valami
даяк valahogyan
даякый valamely
даяніє adomány
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102два 

два kettő
два раз kétszer
два трéтї kétharmad
два тысячі kétezer
двáдцять húsz
дває ketten
двáсто kétszáz
дверї ajtó
дверник portás
двиганя mozgalom, mozgatás
двигати mozgat
двогодинóвый kétórás
двой (быти) kettesben
двóйка  kettes
двойный dupla
двокóмнатный  kétszobás
дволїтнїй kétéves
двометрóвый kétméteres
двомістный kétszemélyes
дворный udvari
двотóмный kétkötetes
двотóчка kettőspont
двоштокóвый kétemeletes
двоязычный kétnyelvű
двур udvar
де  hova, merre
девядесять kilencven
дéвять kilenc
дéвятьсто kilencszáz
дежýрник hetes, ügyeletes
дежурство ügyelet
декламація szavalás
декламовáти elszaval
деклінованя ragozás
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103 децéмбер

декліновати ragoz
декорáція díszlet
делеґáція küldöttség
демокрáтія demokrácia
демократичный demokratikus
демонстрáнт felvonuló, tüntető
демонстративно  tüntetően
демонстрáція felvonulás, tüntetés
демонстровáти felvonul, tüntet
демонтáж leszerelés
день и нуч éjjel-nappal
день рóженя születésnap
дéнный napi
депешовáти sürgönyöz
дéрево fa
дереґля uszály (hajó)
держава ország
державный állami
держáти megtart
держáти ся kapaszkodni
десéрт desszert
десéртный тáнїр kistány ér
деспотізм zsarnokság
десь valahol
деська  valahol
десь-колись időnként
десятина tized
десяткова здробина tizedesjegy
десятый tizedik
десять tíz
десятьлїтя évtized
десятьручный tízéves
детáл alkatrész
децéмбер december
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104джез 

джез dzsessz
джем dzsem
дзвенїти csilingel
дзвонити csenget
дзвонóк csengetés
дзёвб csőr
дивéзный bámulatos
дивовáти ся meglepődni
дивóтный furcsa
дикый vad
дичинá vadhús
діáлоґ párbeszéd
діамáнт gyémánt
діван dívány
дівізіóн hadosztály
діктóваня diktálás
діктовáти diktál
ділї padló
дірéктор igazgató
діріґéнт  karmester
діскусійный vita (mn), vitás
дістанційноє справованя távirányítás
дісціплина fegyelem
дісціплинóваный fegyelmezett
дішкуркы vita
дївати bedug
дївка leány
дївочка kislány
дївчá leány
дїдик nagyapa
дїдо nagyapa
дїдо-Морóз Télapó
дїдочко nagyapa
дїдузнина hagyaték, örökség
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105 до тепéрь

дїйный érvényes, valóságos
дїйстный érvényes, valóságos
дїлити oszt
дїло dolog
дїрá lyuk
дїрáвый  lyukas
дїркá lyuk
дїркá на ґóмбицю gomblyuk
дїрковáчка lyukasztó
дїтвáк kisgyerek, kölyök
дїтвачá kisgyerek, kölyök
дїтвачиско gyerek
дїтвáчый gyermeki
дїтина gyerek
дїтóчый gyermeki
дїтство gyermekkor
дїяня cselekmé ny
дїятельный tevékeny
дїятельство tevékenység
дїятельствовати munkálkodik
дїяти működik
днесь ma
днéська ma
днéшнёсть modernség
днéшнїй mai
днёвник napló
днёвый napi
дну bent
днýка belül
дно alja
до дóма hazáig (kísér)
до кунця végig
до рóка évente
до тепéрь mostanáig
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106до того міста 

до того міста ameddig, odáig
до того чáса addig
добавленя kiegészítés
добавляти pótol
добивáти ся érvényesülni
добирáти ся elvergődni
добити ся érvényesülni
добрáти ся elvergődni
до бродїтель erény
добросердéчный jószívű
добрóта jóság
добротливый jólelkű
доброхóтный jóindulatú
дóбрый jó
добывáти kibányász
добыти kibányász
добыток  vívmány
добыча zsákmány
довг tartozás
довгавистый hosszúkás
дóвго sokáig
довершóваня befejezés
довєдна közösen
дóвжник adós
дóвжность adósság
довжынá hossz
дóвжыти kölcsönöz
довірéный megbízott
довіріє bizalom
довіряти bízik
довóджовати eljuttat
доволяти megenged
догáн dohány
доганяти utolér
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107 доплачовати

договóр egyezmény, szerződés
договóрёвати ся megegyezni
доданя kiegészítés
додаточно pótlólag
додáточный kiegészítő
додéржати  betart
додéржовати betart
дождь eső
дождяный esős
дозволеня engedély
доимáти megillet
доити megfej
докáзовати bizonyít
докідь  amíg
доклáд beszámoló
доклáдовати jelent
доклáдчик előadó
документ okirat
докус teljesen
докучливость tolakodás
долина völgy
долонь tenyér
долý alul, lent
дома otthon
домáшнїй hazai
домóвник utcaseprő
домовник házfelügyelő
домовничка házfelügyelőnő
домоправитель házmester
домоупрáва házkezelőség
домý haza (hazafelé)
домýка haza (hazafelé)
доóкола körül
доплачовати hozzáfi zet

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   107Ruszin-magyar szotar_190806.indd   107 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



108доповненя 

доповненя ráadás
допóвнёвати kiegészít
доповняти kipótol
дополуднёвый délelőtti
допустимый elfogadható
дорадник tanácsnok
дорога út
дорогый drága
дорóстлый felnőtt
доряджовати összehangol
доряжовати összeegyeztet
досвідченя tanúság
досїгáти elér
дóста eléggé
достáточно eléggé
достáточный elégséges
достачати szállít
достаченя kézbesítés
достигáти beérik
достигнýтый érett
достовірный hiteles
достóйный érdemes
достýпный  elérhető
досягнýтый kivívott
дотепéрь eddig 
дотикáти ся megérinteni
дóты eddig
дохóдити érkezik
дохóдити дáґде  eljut valahová
дохтор orvos
дохторка orvosnő
дохторськый orvosi
доцїлный célszerű
дочáсный ideiglenes
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109 дуб

дочитати végigolvas
дочитовати végigolvas
дрáвкати ся kezet fogni valakivel
драгоміт drágakő
драгоцїнность ékszer
дразнити bosszant
дрáма dráma
драмáтик  drámaíró
драматичный  drámai
драматізовáти  dramatizál
драпіжник ragadozó
драчка tüske
дрік törzs (fáé)
дрімати  szendereg
дробóта apróság
дрозд rigó
друбиця semmiség
дрýбля aprópénz
дрýблязь apróság
друбный apró
дрýгоє числó másodika
другоклáсник másodikos (tanuló)
дрýгый második, más, másik
другый раз másodszor
другый фрыштик tízórai
друк rúd
друляниця tolongás
дрýляти lökdös, tol
дрýляти ся lökdösődni, tolakodni
друт drót
дручок pózna
дрябати  karmol
дряхлый roskatag
дуб tölgyfa
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110дубкати 

дубкати zakatol
дубóвый   tölgyfa (mn)
дугá ív, szivárvány
дуґóвка dugó
дудравый zsémbelődő
дудрати zsémbelődik
дуел párbaj
дузнавáти ся tudakozódni
дузнáти ся értesülni valamiről
дуйти eljön
дукáч jelvény
думаня vélemény
думати gondol, vél
дупкати topog
дуплованя szinkronizálás
дупловáти szinkronizál
дурáчити ся bolondozni
дуріти megőrül
дуркот zörgés
дусéный párolt
дусити elfojt, párol
дуставáти kikap, megszerez
дустáти kikap, megszerez
дух szellem
духовный lelki, szellemi
душá lélek
душéвный bensőséges
дым füst
дымóва трубá füstcső
дыня tök
дыхнýти illatozik
дюґаня lökés
дюндюрик gyöngyvirág
дяка kedv, óhaj
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Е

 европéйськый európai
еґзáмен vizs ga
еґзаменóвый білéт vizsgatétel (írásban)
еґзаменáтор vizsgáztató
еґзаменовáти vizsgál, vizsgáztat
еґоістичный önző
еконóміка közgazdaság
економіста közgazdász
економічный közgazdasági
екрáн képernyő
екскýрзія kirándulás
екскурзіста kiránduló
екскурзія по вáрошови városnézés
експедіція expedíció
експеpімéнт kísérlet
експлóзія robbanás
експлоатáтор  kizsákmányoló
експлоатáція kizsákmányolás, 

  üzemeltetés
експлоатовáти üzemeltet
експрéс gyorsvonat
éкстрено sürgősen
éкстреный sürgős
елеґáнтный elegáns
електрáрня villanytelep
елéктрик villanyszerelő
елeктрика elektromosság
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112електрифікáція 

електрифікáція villamosítás
електрична локомотива villanymozdony
електричный elektromos
електричный міряч villanyóra
електричный прóвод villanyvezeték
електричный сулáк villanyoszlop
електричный ток villanyáram
електромотóр villanymotor
електротехничный  villamosipari
елемéнт elem
еміґровáти kivándorol
енéрґія  energia
енерґічный energikus
енціклопéдія lexikon
епóха kor
епідéмія járvány
éра korszak
еспáнськый  spanyol (mn)
Eспáнець spanyol (férfi )
Eспáнiя Spanyolország
Eспáнка spanyol (nő)
етноґрáфія néprajz
ефективный hatékony
éхо visszhang
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Є

є  van
єдéн egy, egyedül, 

  egyik
єдéн дрýгого egymást
єдéн рáз egykor, egyszer
єденáдцять tizenegy
єдиниця egyes
єдинка egyes
єдинка міры mértékegység
єдиноглáсно egyhangúlag
єдиноглáсный egyhangú
єдинство  egység
єдиный egyedüli, egyetlen, 

  egységes
єднáко egyformán, 

  csakhogy
єднáкость egyformaság
єднáкый azonos
єднобóчный egyirányú
єднокýрсник évfolyamtárs
єднорóдный egynemű
єднохыжóвый egyszobás
єдноштокóвый egyemeletes
єпáрхія püspökség
єпископство püspökség
єсли ha, talán
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114єствó 

єствó létezés
єствóваня fennállás
єсь (okos) vagy
єсьм vagyok
єсьмe vagyunk
єсьтe vagytok
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Ё

ёвсáг jószág
ёгó őt
ёй  jaj
ёйк jajszó
ёйканя jajgatás
ёйкати jajgat
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Ж

жáба békа
жáданя kívánság
жáдность kapzsiság, mohóság
жáдный mohó
жáловати bán
жаль kár
жáти arat
жáтва aratás
жéлїзо vas (fn)
желїзный vas (mn)
жéртва áldozat
жéртвовати feláldoz
жýра bánat
жаворóнок pacsirta
жáжда sóvárgás
жалóба gyász
жалóбный gyászos
жалóстный bánatos
жалóстный bús
жалити mar
жалит csíp
жалїти megsajnál
жáлостный panaszos
жалýзії redőny
жаль за отцюзнинов honvágy
жанр műfaj
жарá hőség
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117 жумaркы́

жачкýв zacskó
жеб zseb
жéбня zseb
жебалóвка zsebkendő
жебалóвча zsebkendő
жeбóвi грóшi zsebpénz
жeбóва віланька zseblámpa
жебóвый zsebes
жебрóта nyomor
желáвучый igénylő
желáный kívánt
желáня kívánság
желáти kíván, óhajt, vágyik
желїзна дорóга vasút
желїзниця vasút
желїзничáрь vasutas
желїзничный vasúti
женáтый házas
женáч házas
женити ся nősülni
жерéлна вóда forrásvíz
жерелó forrás
жестóкый kegyetlen
жіван gonosztevő, zsivány
жілéтка borotvapenge
жмýрькати pislog
жмýрькнути pislog
жниво aratás
жолýдок gyomor
жонá nő, feleség
жонáч nős
жонґлéр zsonglőr
жувáти rág
жумaркы́  töpörtyű
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118жунськы́й 

жунськы́й női
жýрa gond
журити ся törődni
журí zsűri
журнáл folyóirat
жы́вот élet
жывотóпис életrajz
жывотоспосóбный életr evaló
жывы́й élénk, élő
жы́знено вáжный létfontosságú
жы́ла ér (véredény)
жылярь jobbágy
жыр zsír
жы́рный zsíros
жы́ти él, lakik
жы́то rozs
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З

з, зо közül
з дрýгого бóка másrészt
з радостёв örömest
з тóго бóка azon túl
з ушы́ткых бóкув mindenfelől
за  túl, túli
за дачы́м valamiért
за дáшто valamiért
за полóвку цїны́  féláron
за шóром sorjában
зáба ва mulatság
зáбавный mulatságos
забавляти mulattat
забановáти elcsügged
заберáти elvesz
забивáти bever, megöl
забивáти ся eldugulni
забивство gyilkosság
забивця gyilkos
забити bever, megöl
забити ся eldugulni
забитый meggyilkolt
забігáти berohan
забігнýти berohan
заблудити ся eltévedni
забрáнёвати tilt
забранити tilt
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120забрáти 

забрáти elvesz
забудóваный beépített
забýйник gyilkos
забýйство gyilkosság
забывáти felejt
забы́ти felejt
забычливый feledékeny
заваджáти feszélyez
завáджовати ся fennakadni
завáдити ся fennakadni
заважáти alkalmatlankodik
завáлёвати elhalmoz
завалити elhalmoz
завáрёваня befőtt
зáвдаткы foglaló (pénzelőleg)
зáвдаток foglaló (pénzelőleg)
завéсти bevezet
зависимость f üggés
завистливый irigy
зáвистный irigy
завічаня előérzet, sejtelem
завóд gyár, üzem
завóджовати bevezet
зáводный vetélkedő
завоёваня meghódítás
завоёвáти kiharcol
завоёвовати kiharcol
зáвто emiatt
зáвто же mert
зáвтра holnap
зáвтрашнїй holnapi
заганяти elküld
заганяти домý hazaküld
загнáти elküld
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121 зазначáти

заглобити ся belemélyedni, szorulni
заглобляти ся belemélyedni, szorulni
зáголовок párnа
заголосити árulkodik
загорілый lesült (arcszín)
загорóджовати bekerít
загородити   bekerít
заграниця külföld
заграничный külföldi
загриміти megdördül
загрівáти megmelegít
загріти megmelegít
загуряти ся szórakozni
зáдарь ingyen
задáча feladat
задéржаня késedelem
зáднїй hátsó
задержáти tartóztat
задзвoненя kicsengetés
задїленя besorolás, fokozat
задовáти hátrál
задовoленя élvezet
задоволити kielégít
задоволнити ся чым beérni (valamivel)
задовóлный kielégítő
задоволяти kie légít
зáдом hátrafelé
задýмовати ся elgondolkodni
зажы́ти megél
зазвідати megkérdez
зазеленїти kizöldül
зазерáти benéz
зазернýти benéz
зазначáти megjelöl
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122зазнaчити 

зазнaчити megjelöl
зазнáчка lábjegyzet
зазначéный határozott
зáзыв hívás
заимáти foglalkoztat, elfoglal
заїзджáти behajt, beköltözik
 заїхати behajt, beköltözik
закаленя edzés
закáлёвати ся megedződni
закалити ся megedződni
закáлёвати megedz
закалити megedz
заклáдовати alapí t
зáклады alap
заклáсти alapít
заключный befejező
закóн törvény
зáкраска árnyalat
закріпити rögzít
закріпляти rögzít
закручáник rétes
закрывáти bezár
закрывáти ся zárulni
закры́ти bezár
закры́ти ся zárulni
закýска előétel
зал засїданя ülésterem
зáла terem (helyiség)
залив öböl
заливáти eláraszt, teletölt
залетїти berepül
залїтáти berepül
залляти eláraszt, teletölt
заложы́ти megalapoz
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123 заостáти ся

зáлуг zálog
залюбéный szerelmes
залюбити ся beleszeretni
залюбляти ся beleszeretni
залюднéный lakott
залюднéня település
залюднёвати benépesít
залюднити benépesít
зáмах merénylet
замащéный piszkos
замерзáти befagy
замерзнýти befagy
замінити kicserél
замітка  ellenvetés
замішáня beavatkozás
замкнýтый zárkózott
зáмок kastély, vár
замóк zár (fn)
зáмочник lakatos
замрачéный borús
замылити ся elhibázni
замыляти ся elhibázni
занéсти bevisz
занимáти ся foglalkozni valamivel, valakivel
занимáти foglalkoztat, elfoglal
занóшовати bevisz
занýрёвати ся belemerülni
занурити ся belemerülni
заняти elfoglal, foglalkoztat
заняти ся foglalkozni valamivel, valakivel
зáнятый elfoglalt, fogalt
заобстáлый maradi
заоставáти ся elmaradni
заостáти ся elmaradni
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124зáпадно-европéйськый 

зáпадно-европéйськый nyugat-európai
зáпадный nyugati
зáпал gyulladás
запáленя gyulladás
запáленя плюц tüdőgyulladás
запáлёвати gyújt
запалити gyújt
запáлёвати ся kigyúlni
запалити ся kigyúlni
запáлка öngyújtó
запáморочливый szédítő
запáс készlet
запéртый zárt
зáпис до шкóлы beiratkozás
записка cédula
записáти beír
записовати beír
записáти ся beiratkozni
записовати ся beiratkozni
зáплїтка copf
заповідaня végakarat
запóвнити ся betelni
заповняти ся betelni
запозéрати ся megbámulni
запозїровати ся megbámulni
запóр székrekedés
зáпражка rántás ( lisztből)
заприсягáти ся esküdni
запрігáти lovat befog
запрягнýти lovat befog
запущáти elhanyagol
запущéный elhanyagolt
заразливый ragályos
зараховáти beszámít
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125 застáченя

зарахóвовати beszámít
зарахóваня beszámítás
зáрва kudarc
зарізати bevág, levág
зарізовати bevág, levág
зáробок kereset
зарýка szavatosság
зары́тый  fedett, elásott
заряджéня berendezkedés
заряджовáти ся berendezkedni
зарядити ся berendezkedni
засвітити  megvilágít
заселити telepít
заселяти telepít
засївáти magot vet
засїданя közgyűlés
засїдáти ülésezik
засїяти magot vet
заскáковати beugrik
заскóчити beugrik
заслїплювучый vakító
заслýга érdem
заслýжовати kiérdemel
заслужы́ти kiérdemel
зáсміяти ся felkacagni
заспáти elalszik
зáстава lobogó, zászló
застáвити kényszerít
заставляти kényszerít
застановити elállít
застановляти elállít
застарілый elavult
застачáти tartalékol
застáченя ellátás
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126застáчити 

застáчити  tartalékol
застýда meghűlés
затворéный zárt
затéрпнутый zsibbadt
затїгáти meghúz
затїговати ся elhúzódni
зáтма napfogyatkozás
затменя napfogyatkozás
зáто azért, ezért
затопити befűt
затóплёвати befűt
заувáга észrevétel
зáушниця  fülbevaló
зáшто minek
захóд naplemente
зайти betér
захóджовати bejön, bemegy
захóдити bejön, bemegy
захвáтник bitorló
захватити meghódít
захвáчовати meghódít
захвóрёвати megbetegszik
захворіти megbetegszik
захóдити belép
захолóджовати ся meghűlni
захолодити ся  meghűlni
захорóнка óvoda
захранáрь mentő
захрипнýтя rekedtség
зачáти kezd
зачáти ся kezdődni
зачáтный пункт kiindulópont
зачáток kezdet
зачáточна бýква kezdőbetű
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127 збіговáти

зачáточн ый kezdő (alapfokú)
зачáти hozzáfog
зачáти вáду veszekedést kezd
зачеркнýти áthúz, átjavít
зачéрковати áthúz, átjavít
зачинáти kezd
зачинáти ся kezdődni
зачислити besorol
зачисляти besorol
зачісовати ся fésülködni
зачленити behelyettesít
зачýханый viseltes
зашывáти bevarr
зашы́ти  bevarr
зáява állítás, igénylés
заявленя kijelentés
заявити bejelent
заявляти bejelent
заязáный elfogult
заязáти beköt
заязовати beköt
заятя hadifogság
зáяць nyúl
збайливы́й gondos
збéраня beszedés
зберáтель gyűjtő
зберáти gyűjt, összeszerel
зберáти ся gyülekezni
збéрька állomány
збивáти elgázol, lesodor
збити elgázol, lesodor
збігáти leszalad
збіглы́й futólagos
збіговáти lefut (futva lejön)
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128збісны́й 

збісны́й veszett (állat)
збор illeték
збóрник  gyűjtemény
збрóї fegyverzet
збрýй ágyú
збýлшыти megnövel
збýра lázadás
збýреня felháborodás
збывáти ся beteljesülni
збы́ти ся beteljesülni
збыхáти dobog
звáлёвати ся kidőlni
звалити ся kidőlni
звáрёвати hegeszt
зварити hegeszt
звáрёвач hegesztő (munkás)
зведéный összesített
звернýти ся feldőlni
звертáти ся fordulni (valakihez)
звéчшовати növel
звéчшыти növel
звідавый kíváncsi
звідалник kérdőjel
звідати ся feleltetni, kérdezni
звідник felderítő
звідництво felderítés
звіздá csillag
звіринá fenevad
звірка állat
звірь vadállat
зворóтниця váltó (vasúti)
звучáти szól, zeng
звýчный hangos
звысóка félvállról
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129 землетрáсеня

звы́шнїй felesleges
зголосити értesít
зголóшовати értesít, kihirdet
здавáти bead, lead
здáти bead, lead
здáлека távolról
здaча еґзáмена vizsgázás
здéржаня önmérséklet
здержáти visszafojt
здéржовати  visszafojt
здобывáти beszerez
здобы́ти beszerez
здогадáти ся felidézni
здогáдовати ся felidézni
здорóвкати ся köszönni
здорóвля egészség
здорóвый egészséges
здрáвкати ся üdvözölni
здрыг мóзґа agyrázkódás
здурілый elmebeteg, őrült
зéбра zebra
зелéна поприґа zöldpaprika
зеленина zöldség
зеленїти zöldell
зелéный горох zöldborsó
зелéный zöld
зéлень zöldség
зéлер zeller
земледїлець földműves
земледїлство földművelés
земледїлськый mezőgazdasági
землепáн földbirtokos
землéпис földrajz
землетрáсеня földrengés
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130земля 

земля föld, szántó
земляны́й földi
земниця földieper
зернистый szemcsés
зернó gabona
зéрно, зéрня szemcse
зимá tél
зимнїй téli
зимýшнїй téli
зирк tekintet
зиркало tükör
зїнкa szemgolyó
злóжовати összeállít
зливáти ся egybeolvadni, összefolyni
злїплёвати ragaszt
злїпити  ragaszt
злослóвити rágalmaz
злóстность rosszakarat
злохоснóваня visszaélés
злýка vegyület
злýчник kötőszó
злый gonosz
змагáти ся igyekezni
змéрькы alkony
змерзити ся  ráunni
змéрзлина fagylalt
змерьк félhomály, szürkület
змерькáти sötétedni
змерькáти ся sötétedni
зміна műszak, váltakozás
змітáти összeseper
змітовати levet
зміщáти ся beleférni
змокáти átázik
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131 зобрáжувучый

змóкнути átázik
змучéность fáradság
змучéный fáradt
змýченя fáradtság
змýчити ся fáradni
змýчовати ся fáradni
знáвучый jártas
знак jel
знак кóріня gyökjel
знак нáвода idézőjel
знакóмый ismerős
знакóмити megismertet
знакóмити ся ismerkedni
знáлость hozzáértés
знаменитый híres, neves
знаряд (ґімнастичный) tornaszer
знáтель szakértő
знáти ismer, tud
знáтный előkelő
знáтя ismeret, tudás
знáченя jelentőség
знáчить tehát
знaчны́й jelentős
знемогáти elgyengül
знижáти mérsékel
знизити mérsékel
знижка цїн árleszállítás
зникнýти megsemmisül
знимáти leszed
знищеня megsemmisítés
знóшовати elhord (ruhát)
зобрáженя ábrázolás
зобрáжовати ábrázol
зобрáжувучый ábrázoló
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132зóбранка 

зóбранка gyűjtés
зóбраня gyülekezés
зобрáти ся gyülekezni
золотáрня ékszerbolt
зóлото arany
золоты́й arany (mn)
зомлївáти elájul
зомлїти elájul
зóна zóna
зóо állatkert
зоолоґічна загрáда  állatkert
зоолóґія állattan
зоостáлый elmaradott
зóраной пóле szántóföld
зоскáковати leugrik
зоскóчити leugrik
зрáда árulás
зрáджовати elárul
зрáдити elárul
зрáдник áruló
зразити ся megütközni
зрілище látvány
зрілость érettség
зрýшыти ся megmozdulni
зрывáти meghiúsít
зуб fog
зубны́й дóхтор fogorvos
зубнá кéфка fogkefe
зубнá пáста fogkrém
зубóк gerezd
зубрéня magolás
зубрити magol
зударéня összeütközés
зударяти összeütközik
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133 зясь увидїти

зýжовати ся elkeskenyedni
зузонїти zsong
зуставáти marad
зустáти marad
зъєдинéный egyesült
зъїдáти felfal
зъїсти felfal
зябнути didereg
зясь ismét, újból
зясь увидїти viszontlát
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И

игла tű
иглиця kötőtű
игрá játék
игрáчка játék
игрóвище játszótér, sportpálya
игра színdarab
игравый játékos
идти megy
из дóма hazulról
из другого бока viszont
из єднóго бóка egyrészt
из тóго чáса azóta
из, на kint
изáто készakarva
избератель választópolgár
избивати elver
избити elver
избраный válogatott
извістити közöl
извіщáти közöl
изгóйковати felsikolt
изглядовáтелный інстітýт kutatóintézet
изглядователь kutató
изза mögül
иззáду hátul
измýчити ся kifáradni
измýчовати ся kifáradni
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135 исповняти

измагати ся törekedni
измінчивый változékony
изодповідный felelős
изробити végigcsinál
изучáти kiismer, megtanul
изучити kiismer, megtanul
изученя языкýв  nyelvtanulás
изученя tanulmányozás
иманя (hal)fogás
именины névnap
именно éspedig
имня név
инáкый más
инак másképp
инáче másképpen
иншакый némelyik
инде máshol
инострáнный külföldi
ипен éppen
ипен наопáк  éppen fordítva
ипный ép
иржа rozsda
иржавый rozsdás
искýсный művészi
искладеный összegyűjtött
искра szikra
искрити ся szikrázni
искрывати ся rejtőzködni
искушáти kipróbál
испис számbavétel
исплáта kifi zetés
исповненя végrehajtás
исповнити végrehajt
исповняти végrehajt

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   135Ruszin-magyar szotar_190806.indd   135 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



136испомаляти 

испомаляти lassít
исправленя kijavítás
испрáвити javít
исправляти javít
испыт kipróbálás
испыток próba
истина igazság
истинный igazi
истный meglevő
исчисленя felsorolás
ити megy, utazik
ити домý hazamegy
ищи még
ищи лїпше még jobban
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І

ідéйный eszmei
ідéя ötlet
ідеáл eszmény
ідеалный tökéletes
ікона szentkép
ілеґáлный illegális
ілустрóваный illusztrált
ілустровáти illusztrál
імітація utánzat
імперіалізм imperializmus
імперіаліста  imperialista (fn)
імперіалістичный imperialista (mn)
інéкція injekció
інвентáрь leltár
інвестіція tőkebefektetés
індівідуáлный egyedi
індівідуум egyén
індіферéнтный közömbös
інженéр mérnök
інженер-електрик villamosmérnök
інженер-хемик vegyészmérnök
ініціатива kezdeményezés
іновація újítás
інспектор szakfelügyelő
інстінкт ösztön
інстінктивный ösztönös
інстітýт főiskola

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   137Ruszin-magyar szotar_190806.indd   137 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



138інструкція 

інструкція utasítás
інструмент szerszám
інтеліґéнція értelmiség
інтерéс érdek, érdeklődés
інтервáл köz
інтервю interjú
інтересáнт érdekelt
інтересáнтность érdekesség
інтересáнтный érdekfeszítő
інтерéсный érdekes
інтересовáти ся érdeklődni
інтересовáти érdekel
інтернáт diákotthon
інтуіція megérzés
інфéкція fertőzés
інфінітив főnévi igenév
інформáція információ
інформатор útmutató (zsebkönyv)
інформовáти informál
інформованый tájékozott
інформованя tájékoztatás, tudakozódás
інформовати tájékoztat
історик történész
історичный történelmi
історія  történelem, történet
Італіан olasz (férfi )
Італіанка olasz (nő)
італіанськый olasz (mn)
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Ї

їд  méreg
їдá étel
їдáлный лист étlap
їдáлня étkezde
їдло táplálék
їденя evés
їжо sündisznó
їсти eszik
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К

к  -hez, -hoz, -höz
кабарéт kabaré
кáбат kabát
кáбел kábel
кáбелный kábel (mn), kábeles
кабіна kabin, vezetőfülke
кабінéт kabinet, iroda
кабріолéт kabrió
кáва kávé
кавалéрія lovagiasság
кавáрня kávézó
кавіáр kaviár, halikra
кáвіль kávé
кáвза ok
кавзáлный okozat i
Кавкáз Kaukázus
кавóвый kávés
кáвція kaució, előleg
кáвчук kaucsuk
кагáн kályha
кагaнéць kályha
кадéнція hívás
кáдер káder, fi lmkocka
кадилниця füstölő
кадило füstölő
кадити füstöl
кáдмій kadmium (kémiai)
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141 калапчá

кáдуб keskeny, mély gödör
кaды hova
кадысь merre, hova
кадь kád
каждодéнно mindennap, naponta
каждодéнность mindennaposság
каждодéнный mindennapi
кáждый mindegyik
кáже mondja
кáзаный mondott, említett
кáзаня elbeszélés, monda
казáтель mesélő
казáти mond
казити közbevág, félbeszakít
казити ся közbevágni, félbeszakítani
кáзка mese
казковáти mesél
кáзочность mesei
кáзочный mesés
кáзус eset
кáзусный eseti
Кáин Káin
кáйстрон fazék
какáо kakaó
какаóвый kakaós
кáкі khaki (szín)
кáктус kaktusz
кал mocsok
каламáйка kalamajka, felfordulás
каламáрь tintatartó
каламбýр szójáték
кáлап kalap
калáпош kalapos
калапчá kalapács
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142каларáб 

каларáб kalarábé
калвáрія kálvária
Káлвин Kálvin
калейдоскóп kaleidoszkóp
календáрь naptár
калéный izzó
калина kányafa
калинóвый kányafás
калити erősen forral
калити ся felforralni
калібер kaliber
кáлій kálium
каліф kalifa
каліфáт kalifátus
калїцтво megcsonkítás
калїченя megcsonkítás
калїчити megcsonkít
кáлка másolópapír
калкóваня másolás
калковáти másol
калкулáція kalkuláció, számítás
калкуловáти kalkulál, számít
кáлный koszos, sáros, zavaros
Кáлный Пóтук Sárospatak
калорійность kalóriatartalom
калорійный kalóriás
калóрія kalória
кáлцій kalcium
кáлціовый kalciumos
кáльга kályha
кальгáш kályhás, kályharakó
калюга k oszos, zavaros
каляти piszkol
каляти ся bepiszkítani
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143 канапéй

камарáт barát
камарáтити ся barátkozni
камаріла kamarilla, klikk
камелеóн kaméleon
камéлія kamélia
камéнца kemence
кáмера kamera
камермáн kamerás férfi , stáb
кáмерный kamarai, kamarás, kamrás
камертóн acélvilla
камин kandalló
каміла kamilla
камінистый sziklás
камінїти kövesedik, kővé változik
камiнчá kavics
кáмінь kő
каміня kövek
камінярь kővető, kőfaragó
каміóн kamion
камняниця kemence
камняный köves, sziklás
камп kemping, tábor
кáмпань kampány
кáмпінґ kemping
камуфлáж álcázás
кáмфор kámfor
канáвас vászon
Канáда Kanada
канáдськый kanadai
Канадян kanadai lakos
канáл kanális, csatorna
каналізаційный csatornázási
каналізáція csatorna
канапéй kanapé
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144канáрик 

канáрик kanári (madár)
Канáры Kanári szigetek
кандалýв kandalló
кандідáт kandidátus
кандідáтськый kandidátusi
кандідатýра jelölt
кандідовáти jelöl (pl. tisztségre)
кандóры fürtök, tincsek
канібáл kannibál
канібалізм kannibalizmus
канікула kánikula, hőség
канонáда ágyútűz
каноничный ágyús, ágyútüzes
канонізáція kanonizáció
канонізовáти kanonizál
канонїр tüzér
канонóвый kánon (mn)
кáнта kanna
кантáрь kantár
кантáта kantáta (lírai zenemű)
кантина kantin
кáнтор kántor
кáнторськый kántori
кáнтя  bádogcsésze
канцелáрня kincstár
канцелáрськый kincstári
канцелáрь kincsáros
канчýв kancsó
кáня kányasas
каолин kaolin
капаціта kapacitás
капéла kápolna
капелмáйстер karmester
капілáра hajszálér
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145 кáпчати

капілáрный hajszáleres
капітáл t őke
капіталізáція tőkésítés
капіталізм kapitalizmus
капіталіста kapitalista (fn)
капіталістичный kapitalista (mn)
капітáлно teljesen
капітáлный teljes
капітáн kapitány
капітóла fej
капітула fejezet
капітулáція kapituláció, megadás
капітуловáти megadja magát
кáпка csepp
кáпканя csepegés
кáпкати kapál
кáпкнути csöpög
капкóвый csöpögős
каплиця kápolna
кáпра szemgolyó
кáправiти fedez
кáправый csipás
кáпслик kapszula
кáпсула kapszula
капýра kapu
капýрка kiskapu
капуркóвый kapus (mn)
капýста káposzta
капустяник káposztás pirog
капустяны́й káposztás
капутрáк régi kapucnis kabát
капýція kapucni
кáпча kapocs
кáпчати kapcsol
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146кáра 

кáра büntetés
карабилёш karabélyos
карабин karabély
каравáн karaván, lakókocsi
карамбóл karamból, ütközés
карамéла karamella
карантин karantén
карáс kárász
карáт karát
каратé karate
карáтелный büntető (mn)
карáти megbíz
каратіста karatéző
карáчун karácsony
кaрбід karbid
карбовáти megvág
кáрбол karbol
кáрбон karbon
карбонáт karbonát
карбурáтор karburátor
кардамóн kardamón (fűszerféle)
кардáн kardán
кардінáл bíboros
кардінáлный bíborosi
кардіоґрáма kardiogram, EKG
кардіóґраф kardiográfus
кардіóлоґ kardiológus
кардіолоґічный kardiológiai
кардіолóґія kardiológia
каріатіда tartószobor
кáріес csontszú (fogaknál)
кaріка karika
карікатýра karikatúra
карікатуріста karikatúrista
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147 кáсня

карікатýрный karikatúrás
карічка karika, gyűrű
кáрк nyak
карколóмный fejtörő
кáрлик törpe
карневáл karnevál
кáрный szigorú
каросéрія karosszéria
каротин karotin
карпаторóс kárpátorosz
карпáтськый kárpáti
Карпáты Kárpátok
кáрта kártya
кáртер kocsis
кáртка kártya, jegy
карткóвый kártyás
картоґрáфія kartográfi a
кáртон karton
картонóвый kartonos
картотéка kártyatéka
кáрточка képeslap
карфіóл karfi ol
карьєра karrier
карьєрізм karrierizmus
карьєріста karrierista
карьєрістичный karrierista
кáса kassza, pénztár
касáрня laktanya
касінo kaszinó
касірь pénztáros
касірька pénztárosnő
каскáда vízesés
каскадéр kaszkadőr
кáсня polcos szekrény
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148кáстінґ 

кáстінґ kaszting
кáстa kaszt
кáстовый kaszt (mn)
кастрáція kasztráció
кастровáти kasztrál
кат hóhér
Кáта Kata
катакóмбa katakomba
каталізáтор katalizátor
каталóґ katalógus
каталоґовáти katalogizál
катапýлт katapult
катапултовáти katapultál
катарáкта vízesés
катáстер telekkönyv
катастрáлный kataszteri
катастрóфа katasztrófa
катастрофáлно katasztrofálisan
катастрофáлный katasztrofális
катафáлк halottaskocsi
катеґоричный határozott, kategorikus
катеґоріáлный besorolt, kategorizált
катеґорізáція kategorizálás
катеґорізовáти kategorizál
катеґóрія kategória
катéдра tanszék
катедрáла katedrális
катéтер katéter
катехізм katekizmus
катехіт katekita
катехізіс katekézis
катóда katód
катóлик katolikus (férfi )
католицькый katolikus (mn)
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149 квап

католичка katolikus (nő)
кáторга kényszermunka
катрáн kötény
катýна katona
катунáчка katonalány
катýнськый katonai
кáфа kávé
кáхляный kávés
кацабáйка szvetter, rövid felső kabát
кáча kacsa
кáчачый kacsás
кáчка kacsa
кáша kása, rizs
кáшель köhögés
кáшлaвый köhögős
кáшлати köhög
кáштiль kastély
каюта kabin
каяк kajak
каякáрь kajakos
кáяня bűnbánat
квадрáт szögletes
квадрáтный szögletes
квадрaтýра terület négyzetméterben
квáзі kvázi
квáканя kuruttyolás
квáкати kuruttyol
кваліта minőség
кваліфікáція kvalifi káció, képesítés
кваліфікóваность képzettség
кваліфікóваный képzett
кваліфіковáти képesít, képez
квант kvantum
квап üledék
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150квáрта 

квáрта negyed (zenei)
квáртал kerület (városi)
квартéт négyes
кварц kvarc
квас kvász (ital)
квáсити erjeszt, savanyít
квасковáтый erjesztett, savanyított
кваснéнькый savanykás
кваснити savanyít
квасниця lóhere
кваснїти erjeszt
квасный erjesztett
квáцка tintafolt
квашéный savanyú
квіз kvíz
квiлити panaszkodik
квінтéт kvintet, ötös
квіт virág
квітáнція csekk, számla
квітный virágos
квітя virág
квічáти kiabál
квóкати kotyog
квóта kvóta
квóчка tyúkanyó
кебы ha
кегыня asszony, hölgy
кéдвешно kedvesen
кéдвешный kedves
кедь ha
кéйзлик tócsni
кéкса keksz
кел kelkáposzta
кéлнер pincér
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151 ківот

кéльо mennyi, hány
кельтóваня pénzköltés
ке льтовáти pénzt költ
кельтовáти ся elkölteni, költeni
кельтýнок kiadás, számla
кéльчик költség
кéнґyр kenguru
кéнєшность kényesség
кéнєшный kényes
кентáвр kentaur
кепеняк köpönyeg
кéпі katonai sapka
керáмика keramika
керамичный kerámia (mn)
кeрбáч korbács
керовáти vezet (pl. céget)
керт kert
кéртис kertész
кертиця kiskert
кертóвый kertes
кесóн lőszerszekrény
кестемáн nyaksál
кéтрец ketrec
кéфа kefe
кeфір kefi r
кéфка kefe
кефовáти kefél
Кéчкемет Kecskemét
кéчуп ketchup
кешéрвешный keserves
Кирил Cirill
кібернéтика kibernetika
ківі kivi
ківот ikontartó
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152Кієв 

Кієв Kijev
кієвськый kijevi
кіло kiló
кіловáт kilowatt
кілóвый kilós
кілоґрáм kilogramm
кіломéтер kilométer
кімонó kimonó
кінемáтика kinematika, mozgástan
кінематоґрáфія kinematográfi a
кінéтика kinetika
кіно mozi
кінофілм fi lm
кіноштýдіо fi lmstúdió
кiнч kincs
кінчтáрськый kincstári
кінчтáрь kincstár
кіóск bódé
кіп kép, arckép
кіфлик kifl i
Кіхóт Don Quijote
кішáсоня kisasszony
Кішварда Kisvárda
кішкéрт kiskert
Кішток Kistokaj
кіштокськый kistokaji
клавзýла víztartály
клавіатýра klaviatúra, billentyűzet
клавір zongora
клавіріста zongorista
клавірóвый  zongorás
клáденя protézis
клáксон autókűrt
клам megtévesztés

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   152Ruszin-magyar szotar_190806.indd   152 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



153 клепáч

клáманя megtévesztés
кламáрь megtévesztő
кламáти hazudik
кламливость hazudós
кламливый hazug
клáмство hazugság
клан klán
клáпка fülcimpa
кларінéт klarinét
кларінетіста  klarinétos
клáса osztály
клáсик klasszikus
клáсика klasszika
класичный klasszikus
класіфікáтор osztályozó
класіфікáція osztályozás
класіфіковáти osztályoz
класіцізм klasszicizmus
клáсный klassz
клáсти rak, tesz
клат fedélzet
клáштор kolostor
клевéта rágalom
клеветáти rágalmaz
клевéтник rágalmazó (fn)
клевéтный rágalmazó (mn)
клéити ragaszt
клéй ragasztó
клéкот vijjogás
клекотáти vijjog
клéпaный összekapcsolt
клéпaня összekapcsolás
клепáти összekapcsol
клепáч kalapács
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154клéпкати 

клéпкати kalapál
клéпнути kalapál
клептомáн kleptomániás
клептомáнія kleptománia
клер kórus
клик hívás
кликаня meghívás
кликати meghív
клинчик gomb
клич kiáltás
кліéнт kliens, ügyfél
кліка klikk
кліканя klikkelés
клікати klikkel
кліма klíma
клімакс klimax
кліматичный éghajlati
кліматизáція éghajlatváltozás
кліника klinika
кліничный klinikai
кліп pillanat
кліпса klipsz
клїпкати pislog
клїпнути pislog
клїтка kalitka
клїточка kalitka
клоáка kloáka
клóвн bohóc
кловнáда bohócszerep
клёнцак agyar
клёнцати fogat csikorgat
клопáчка kalapácska
клóпкати kopog
клóпнути kopogtat
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155 книжный

клóпота  gond, gondoskodás
клопотáти kérelmez
клуб klub, ízület
клýбный klub (mn)
клубóвый ízületi
клубóк gombolyag
клýмпы klumpa
клюбáка kampó
клюкáстый görbés
клюкáтый görbe
ключ kulcs
ключáрь kulcskészítő
ключка kampó
ключóвый kulcsos
кляґанéць hűvös, hideg
кляґанистый hűs
кляґати kovászol
кляґати ся kovászolni
клякáти térdel
клякнýти térdre áll
клямбра zárójel
клятва eskü
клятвопрестýпник eskütévő
клятьба átok
клятя visszaélés
клячáти visszaél
кмин  köm ény
кминóвый köményes
кнéдлик knédli
книга könyv
книгáрь könyves
книголюб könyvszerető
книжка könyv
книжный könyves
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156книжочка 

книжочка könyvecske
княгыня hercegnő
княжа herceg
княжество hercegség
княжый herceg
князёвáти uralkodik
князь fejedelem
князювство fejedelemség
коаґулáція alvadás
коаліційный koalíciós
коаліція koalíció
кóбалт kobalt
кóблик vödör
кобликóвый vödrös
кóбра kobra
кóбрик húsvéti kosár
кобыла kanca
кобылка kancácska
ков kovácsolás
ковáдло üllő
ковáти kovácsol
ковáч kovács
ковáчити kovácsol
ковáчство kovácsolás
ковбáня kőbánya
кóвбиця fedélzet
ковбáса kolbász
ковбóй cowboy
кóвдош koldus (fn)
кóвдошськый koldus (mn)
кóвруш kórus
кóвта kabát
кóвтаня kopogás
кóвтати kopog
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157 кокетéрія

кóвтнути kopogtat
ковч bárka
когýт kakas
когýтик kakas
когутя kakas
когýтячый kakasos
код kód
кóдекс kódex
кодіфікаційный kodifi kációs
кодіфікáція kodifi káció
кодіфікóвaня kodifi kálás
кодіфікóвaный kodifi kált
кодіфіковáти kodifi kál
кодовáти kódol
коефіціéнт együttható
кóжа bőr
кóжаный bőr (mn)
кожýх báránybőr
козá kecske
козáк kozák
козáрь kecskepásztor
козáцтво kozákság
козáцькый kozák
кóзел kecske
кóзїй kecske (mn), kecskés
кóзячый kecske (mn), kecskés
козорóг kecskeszarv
кóзуб kosár
кой mikor
кокаин kokain
кóка-кóла coca-cola
кокáрда kokárda
кокéт fl ört
кокетéрія fl örtölés
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158кокéтный 

кокéтный fl örtölő
кокетóвaня fl örtölés
кокетовáти fl örtöl
кóкош kakas
коктéл koktél
кóла kóla
колаборáнт kollaboráns
колаборовáти kollaborál
колáж kollázs
кóлапс összeomlás
колаґéн kollagén
колáч kalács
колéґа kolléga
колеґіáлно együttesen
колеґіáлность kollegialitás
колеґіáлный  kollegiális, munkatársi
колéґіум  kollégium
колеґыня kolléganő
колектив kollektív
колективізм kollektivizmus
колективізовáти kollektivizál
колективно kollektívan
колективный kollektív
колéктор gyűjtő
колекціоновáти gyűjt
колéкція gyűjtemény, kollekció
колéра kolera (betegség)
колéрик kolerás
колеричный kolerás
колесáрь kerekes, gumis (foglalkozás)
колéсниця szekér
кóлесо kerék
кóлиба fakunyhó
кóлик szeg
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159 колт

колись valamikor
колібрі kolibri
колізія ütközés
колїнкáстый bütykös tengely
кóлїнко térd
колїнковáти térdel, térdre áll
кóлїно térd
колїсчá kerék
кóло körül
колобáня keréknyom
колóда lakat, zár
Коложвáр Kolozsvár
коложвáрськый kolozsvári
колоід kolloid
колóмасть kátrány
колóна oszlop
колонáда oszlopsor
колоніалізм gyarmati rendszer
колоніáлный gyarmatosított
колонізáція gyarmatosítás
колонізовáти gyarmatosít
колоніста gyarmatos
колóнія kolónia
кóлор szín
колоратýра koloratúra
колоріт szín
колорóвый színes
кóлос óriás
колосáлный óriási
колóти kever
колотити keverget
колотóч körhinta
колочéный kevert, tört (pl. bors)
колт revolver
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160кóлыска 

кóлыска bölcső
колыскóвый bölcsős
кóлька görcs, görcsös hasfájás
кóльце palánta
кóльчити csíráztat
колядка kántálóvers
колядник kántáló (fn)
колядóвaня kántálás
колядовáти kántál
колячка tövis
колячый tövises
кóма kóma
комáнда csapat
командáнт parancsnok, csapatvezető
командатýра parancsnoki iroda
командирóваня kiküldetés
комáндный parancs (mn)
комáндованя parancsolás
комáндовати parancsol
комáр szúnyog
комбáйн kombájn
кóмбі kombi
комбінáт kombájn
комбінáтор cselszövő
комбінáція kombináció
комбінезóн overál
комбінóвaный kombinált
комбінóваня kombináció
комбіновáти kombinál
комедіáш komédiás, komikus színész
комедійный komikus
комéдія komédia
коментáрь megjegyzés
коментáтор kommentátor
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161 компетéнція

коментовáти kommentál, megjegyez
комерційный kereskedelmi
комéта üstökös
кóмик komikus
кóмин kémény
коминáрь kéményseprő
комичность komikus jelleg, komikusság
комичный komikus
коміла teve
коміловый teve (mn), tevés
комісáрь biztos (pl. főügyi)
комісія jutalék
комісный hivatalos
комітéт bizottság
Кóмлoвшка Komlóska
кóмловщaн komlóskai férfi 
кóмловщaнка komlóskai nő
кóмлoвшськый komlóskai
комóра kamra
коморáш kamarás
комóрник raktáros
коморóвый kamarás, kamrás
компáкт-діск kompakt lemez
компáктный kompakt
компáнія cég
кóмпас  iránytű
компатібілность kompatibilitás, 

  összeegyeztethetőség
компатібілный kompatibilis, összeegyeztethető
компензаційный kompenzált
компензáція kompenzáció
компензовáти kompenzál
компетéнтный hozzáértő
компетéнція szaktudás

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   161Ruszin-magyar szotar_190806.indd   161 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



162компілáція 

компілáція összeállítás
компіловáти összeállít
кóмплекс összetett
кóмплексность összetettség
кóмплексный összetett
комплементáрный kiegészítő
кóмплет készlet
комплéтный teljes
комплікáція komplikáció
комплікóвaный komplikált
компліковáти komplikál
комплімéнт bók
композітор zeneszerző
композіція összetétel, kompozíció
компонéнтa összetevő
компоніста zeneszerző
компоновáти összeállít
компóст komposzt
компостовáти komposztál
компóт kompót
компрéсія összenyomás
компрéсор kompresszor
компроміс kompromisszum
компютер számítógép
компютерный számítógépes
комýна kommuna
комунáлный kommunális
комунізм kommunista (fn)
комунікáбелность közvetlenség
комунікáбелный közvetlen
комунiкаційный kommunikációs
комуніста kommunista (mn)
комутáтор kapcsoló
комфóрт kényelem, komfort
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163 конзіліум

комфóртность kényelmesség
комфóртный kényelmes
конарёвитый ágazati
конариско ágazat
конаристый ágas, gallyas
кóнaрь ág
конáти kínoz
конвéєр szállítószalag
конверґéнція konvergencia
конверзáція konverzáció
конвéрзія átalakítás
конвертовáти átalakít
конвóй konvoj
конвулсійный görcsös
конвýлсія görcs
конґреґáція kongregáció
конґрéс kongresszus
кондáш kondás, pásztor
кондензáт kondenzátum
кондензáтор kondenzátor
кондензовáти kondenzál
кондіція kondíció, feltétel
кóндор kondorkeselyű
кондýктор karmester
конéктор konnektor
кoнéць vég, vége
конéчность végesség
конéчный véges
конзéрва konzerv
конзервативный konzervatív
конзервáтор konzervátor
конзерватóрій konzervatórium
конзервовáти konzervál
конзіліум konzultáció

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   163Ruszin-magyar szotar_190806.indd   163 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



164конзістéнція 

конзістéнція konzisztencia, következeteség
конзóла konzol
конзóрціум konzorcium
кóнзул konzul
конзулáт konzulátus
конзултáнт szaktanácsadó
конзултáція szaktanácsadás
конзултовáти konzultál, szaktanácsot ad
кóник szöcske
конина ló
кониско nagy ló
конкретізовáти konkretizál
конкрéтно konkrétan
конкрéтный konkrét
конкурéнт konkurens, versenytárs
конкурéнтный  versenyképes
конкурéнція konkurencia
конкуровáти verseng
кóнкурс verseny
кóнов kerti öntöző
конóпель kender
консéнзус megegyezés
консолідáція konszolidáció
консолідовáти konszolidál
консонáнтный mássalhangzó (fn)
конспéкт jegyzet
конспектовáти jegyzetel
конспірáтор összeesküvő
конспірáція összeesküvés
констатáція megbizonyosodás
констатовáти megbizonyosodik
констітуційный alkotmányos
констітýція alkotmány
конструктивный konstruktív
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165 конфéкція

констрýктор tervező
констрýкція szerkezet
консултáнт tanácsadó
консултáція tanácsadás, konzultáció
консултовáти konzultál
контáкт elérhetőség, érintkezés
контáктный elérhetőségi
контактовáти érintkezik
контамінáція szennyeződés
контéйнер konténer
контéкст kontextus
контінґéнт kontingens
контінéнт kontinens
кóнто kontó
кóнтра kontra
контрабáнда csempészet
контрареволуціонáрь ellenforradalmi
контрареволýція ellenforradalom
кoнтрáст kontraszt
кoнтрáстный  kontrasztos
контрастовáти ellentétben áll
контрацéпція fi gyelmeztetés
кóнтраш kontrás (zenész)
контрібýція hozzájárulás
контровáти tiltakozik
контровéрзія vallási vita
контрóлa ellenőrzés
контрóлный  ellenőrző
контрoлoвáти ellenőriz
кóнтур körvonal
кóнтя konty
кóнус kúp
конфедерáція konföderáció
конфéкція konfekció, készruha
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166конферéнція 

конферéнція konferencia
конфесіонáлный egyházi
конфéсія egyház
конфіґурáція konfi guráció
конфірмáція konfi rmáció
конфіскáт elkobzott
конфіскáція elkobzás
конфісковáти elkoboz
кóнфлікт konfl iktus, vita
конформізм konformizmus, alkalmazkodás
конформіста alkalmazkodó
конфронтáція szembenállás
конфронтовáти ellenszegül
конфýзія zavar
конц húsos csont, konc
концентрáт koncentrátum
концентрáція koncentrálás, összpontosítás
концентровáти koncentrál, összpontosít
концентровáти ся koncentrálni, összpontosítani
концептуáлный fogalmi
концéпція koncepció
концéрн konszern
концéрт koncert
концéртный koncert (mn)
концертовáти fellép
концéсія koncesszió
концёвка befejezés, végződés
концлáґер konctábor
кончáти befejez
кончéный befejezett
кончина végzet
кончити befejez
коншколáрь végzős diák
конъюнктýра összekapcsolás
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167 корабéль

конюхáрь lópásztor
кóняк konyak
конярство lótenyészet
конярськый lótenyésztői
конярь lovas
конячка ló alom
кооперативный együttműködő, kooperatív
кооперáтор kooperátor, együttműködő
кооперáція együttműködés
кооперовáти együttműködik
коордінáтор koordinátor
коордінáція koordináció
коордіновáти koordinál
коп kop-kop
кóпа halom
копáлник kubikus, földmunkás
кóпаня gyomlálás
кóпати lábbal rúg
копáти kapál
копáч bot
кóпачка kapa
копéртка bo ríték
копінка csomó
копіровáти másol
кóпія másolat
кóпнути megrúg
копóня koponya
копоршув koporsó
кóпыл törvénytelen fi úgyermek
кóпыля törvénytelen lánygyermek
копытáш ördög
копыто pata
корá kéreg
корабéль hajó
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168кóравець 

кóравець makacs
кóравіти makacskodik
кóравый makacs
корáл korall
корачýн karácsony
кóрба kapu
кóргель korhely
корд zsinór
корéктный korrekt
коректýра javítás, korrektúra
корéкція javítás, igazítás
корелáція korreláció
корепетіція felzárkóztatás
кореспондéнт tudósító
кореспондéнція levelezés
кóрзов korzó, sétány
корзовáти korzózik
кóрити ся vetemedni
коріґовáти kijavít
коріда bikaviadal
корідóр folyosó
корінистый gyökeres
корінный alapvető, gyökér (mn)
кóрінь gyökér
коріня gyökerek
корманёваня kormányzás
корманёвáти kormányoz
кóрмань kormány
кормáнёш kormányos
кормити etet
кормлéный jóllakott
кóрмленя etetés
кóрмник etető
корóва tehén

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   168Ruszin-magyar szotar_190806.indd   168 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



169 корчмáрь

коровлячка tehénlepény, ürülék
корóвлячый tehén (mn)
корóзія rozsdásodás
королёвáти uralkodik
корóлик ökörszem
королиця királynő
корóль király
королювство királyság
королювськый királyi
коропáня szemölcsös varangy
коропáтый szemölcsös
корóста tetű
корóставіти tetvesedik
корóставый tetves
корóшати kasztrál
корпоративный vállalati
корпорáція vállalat
корпулéнтный testes
кóрсap kalóz
корт teniszpálya
кортїти türelmetlenkedik
корумпóваный korrupt
корýна korona (cseh pénznem)
корунаційный koronázott
корунáція koronázás
коруновáти koronáz
корýпція korrupció
кóруш kórus, zenekar
кóрчити görcsöl
кóрчити ся görcsölni
кóрчма korcsma
корчмáрити korcsmázik
корчмáрcькый korcsmáros
корчмáрь korcsmás
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170корчóлї 

корчóлї korcsolya
корчолёван я korcsolyázás
корчолёвáти ся korcsolyázni
корчоляш korcsolyás
корчyля gyökérzet
кoршув korsó
кoрыстолюбный önző
корытко teknő
корыто vályú
корытя vályú
кóса kasza
косалýв kaszáló
косáрь kaszás
косáрька kaszálógép, fűkasza
косáш kaszás
косити kaszál
косиця kalász
кóсінус koszinusz
косéный kaszált
коcмéтика kozmetika
косметичный kozmetikai
космичный kozmikus
космодрóм űrállomás
космонáвт űrhajós
космополіт kozmopolita
космополітізм kozmopolitizmus
кóсмос világűr, kozmosz
кост koszt, étel
костéл oltár
костéлик oltárszolga
костовáти kosztol, étellel ellát
костовáти ся étkezni
кóстош étkezdés
кострубáтый zilált
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171 кóчик

костýра élezés
кость csont
кóстюм kosztüm, öltöny
кóсый ferde
кось valaki
косьбá kaszálás
котáнґенс kotangens
кóтва horgony
котéл üst
котити fi al
котити ся fi alni
котіровaти értékel
котіровати ся értékelni
кóтка macska
коткодáчити kotkodácsol
котлéта fasírt
кóтлик kisebb bográcsféle
котлина medence
котрый melyik
кóфа piaci árus
кофеин koffein
кóханый szerelmes
кохáти szeret
коціба görbe bot
кóцка kocka
коцкáстый kockás
коцкóвaный kockázott
коцковáти kockáz
коцкóвый kocka (mn), kockás
коцýр kandúr
коч legénység
кочáн káposztatorsa
кочанїти b ekeményedik
кóчик gyerekkocsi
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172кóчіш 

кóчіш kocsis
кочія kocsi
кочóвник nomád (fn)
кочóвный nomád (mn)
кош kos
кóшaр kosár
кошáра juhistálló
кóшaрча kosárka
кошмáр rémálom
кошмáрный lidérces
кошт költség
коштовáти kerül
коштyвный  drága
кошýля ing, blúz
Кóшыцї Kassa
кóшыцькый kassai
Кошычáн kassai férfi 
кра, кра-кра kár, kár-kár (varjú mondja)
краб rák
крáдеж lopás
крáдженый lopott
крадкóм lopva
крáдош tolvaj
краєвид táj
краєзнáтель helytörténész
краєпис helytörténelem
краєписный helytörténeti
краёвый helyi
краило öntőforma
краина állam, ország
краинськый állami, országos
край tájék, vidék
крáйность szélsőség
крáйнїй szélső
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173 креативный

крáйня határmente
крайнянин határmenti lakos
крайнянськый határmenti
крáйчірь férfi  szabó
крáкати károg
Крáкув Krakkó
крáковськый krakkói
кралёвáти ural, vezet
кралёвич királyfi 
кралёвна hercegnő
крaль király
кралювство uralkodás
кралювськый uralkodói
кран daru
красá szépség
красáвець jóképű fi atalember
красáвиця szépség (nő)
краснóпис kalligráfi a, szépírás
краснорічивый ékesszóló
краснослóвіє ékesszólás
крáсный szép
краснó szépen
красотá szépség
крáсти lop
крáтер kráter
крáтный többszörös
крах csőd
Крáчyн Karácsony
крáчунськый karácsonyi
крáшанка hímes tojás
краян földi (egy vidékről való)
крáяти szab
креативность kreativitás
креативный kreatív
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174креатýра 

креатýра teremtmény
кревéтка garnélarák
крéденц konyhaszekrény, tálaló
кредіт hitel
кредітовáти hitelt vesz fe l
кредітор hitelező
крéйда kréta
крейдóвый krétás
крейм krém
крéймеш krémes (fn)
креймóвый krémes
крéкнати nyög
крéкнути nyögés
крем kívül
крематóрій krematórium
кремáція hamvasztás
Крéмель Kreml
крéмзлик tócsni
крéмінь kovakő
креóл kreol
креп krepp
кресáло kovakő
кресáти tüzet csihol
крéст kereszt
крéстик kereszt (kisebb)
крестины keresztelő
крестити keresztel
крéстник keresztgyermek
крéстный keresztszülő
крестонóсець keresztvivő
крéтен kretén
кретенізм kreténizmus
крéхкость törékenység
крехкый törékeny
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175 крітик

крещéный megkeresztelt
кривда sértés
кривдити megsértődik
криводýшность kétszínűség
криводýшный kétszínű
кривонóгый görbelábú
криво görbén
кривость görbület
кривый görbe
крига jég
криж kereszt
крижі kantár
крижóвка keresztrejtvény
крик kiáltás
крикливый kiabáló
крикнyти kiált
кричáти kiabál
кріза krízis
крізóвый krízises
крікет krikett
крімінáл bűncselekmény
кріміналіста büntetőjogász
кріміналістика büntetőjog
кріміналістичный büntetőjogi
крімінáлка bűnügyi rendőrség
крімінáлник bűnügyes
крімінáлный  bűnügyi
кріпити keményít
кріпкый kemény
кріпнути keményedik
кріпость erőd
кріпта sírhely
крітéрій kritérium
крітик kritikus
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176крітика 

крітика kritika
крітиковáти kritizál
крітично kritikusan
крітичность kritikusság
крітичный kritikus
крішталёвый kristály (mn), kristályos
крішталичность kristályosság
крішталичный kristály (mn), kristályos
крішталізовáти kristályosodik
крішталізовáти ся megkristályosodni
кріштáль kristály
кров vér
кровáвити vérzik
кровáвлячый vérző
кровáвый véres
кровистый forróvérű
кровляный véres
крóвник cickafark
кровопивець vérszívó
крóвтрава orbáncfű
крок lépés
крокоділ krokodil
крóника krónika
кроникáлный krónikus
кроникáрь krónikás
кропило szentelő ecset (templomi eszköz)
кропити szentel (templomban)
крос krossz
кросóвкы sportcipő
крóткость szelídség
крóткый kedves, szelíd
крохмалéный kikeményített
крохмáлити keményít
крóхмаль keményítő
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177 крыти

крóцкош tavi béka
крочáй lépés
крóчик kis lépés
крóчити lép
круг kör
круглóта kerekség
крýглый kerek
кругóвый kör alakú
кругоподóбный körszerű
кругосвітный világkörüli
крýжало búgócsiga
кружкóвый bögrés
кружóк kör
круз keresztül
крузный keresztüli
крумплёвиня krumplicsíra, krumpliszár
крумплёвый krumplis
крýмпля krumpli
крумплянка krumpliveteményes
крупá dara
круплянка kása
крутиголовок nyakferdülés
крутити csavar
крутити ся becsavarni, csavarni
крутый1 meredek
крутый2 menő, vagány
кручéник sodrott
кручéный fonott
крылáтый szárnyas
крылó szárny
крылóс karzat
крысáня kalap
крысанярь kalapos, kalapkészítő
крыти fedő
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178крыти ся 

крыти ся befedni, betakarni
крытый fedett
крыхóтя dézsma
крыхтá morzsa
крыхтý kicsit
крыхтяный kicsinyes
кряк kanyar
крятати fordulat
ксенофóб idegengyűlölő
ксенофóбія idegengyűlölet
ксёндз pap (lengyel katolikus pap)
ксілофóн xilofon
ку  -hez, -hoz, -höz
куб kocka
кубатýра köbméter kapacitás
кубиковáт и  földet művelni
кубичный köbméteres
кубізм kubizmus
кубіста kubista
кублó barlangféle
кубомéтер köbméter
кýвик kuvik
кудлáтый bozontos
кудóвчити fodrosodik
кýйный kovács (mn), kovácsolási
кýкати kukkol, les
кýкер távcső
кýкла baba, játékbaba
кýкнути leseget
кукóвка kakukk
кýколник bábjátékos
ку-ку ku-ku
кукурікати kukorékol
кул cövek, karó
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179 кунськый

кулáк kulák
кýлач kulacs
кулінáрія szakácsművészet
кулінáрный kulináris
куліса kulissza
кулмінáція tetőpont
кулмінаційный csúcspont
кулміновáти kulminál
кулоáры előcsarnok
куломéт géppisztoly
култ kultusz
култівóвaный kulturált
култівовáти művel
кýлтовый kultikus
култýра kultúra
култýрность műveltség
култýрный művelt
кýлька golyó
кýлько mennyi
кýлькостный mennyiségi
кýлькость mennyiség
кýля golyó, gömb
кум koma, keresztapa
кумá komaasszony, keresztanya
кýмочка fi atal keresztszülő
кумулативный halmozott
кумулáція felhalmozás
кумуловáти felhalmoz
кумшт művészet
кумштáрство kézművesség
кумштовáти művészkedik
кýна nyest
куниця nyest
кунськый lovas
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180кунцёвый 

кунцёвый véges
кýнчик végződés
кунь ló
кý па halom
купáлник fürdőruha
купáлный fürdő (mn), fürdős
купáлня fürdő
кýпаня fürdés, fürdőzés
купáти fürdik, fürdet
купáти ся fürödni
купáчка fürdőkád
купé kupé
кýпель fürdőszoba
купéць vevő, vásárló
купéцькый vevői, vásárlói
купити vesz, vásárol
куплéный vett, vásárolt
купля vásárlás
купóвaный  vásárolt
купóвaня vásárlás
куповáти vásárol
купóла kupola
купýвучый vásároló
курагóв templomi zászlóféle
курáж merészség
курáтор kurátor, vezető
кураторовáти vezet
кýреня dohányzás
кýрець dohányos
курзива kurzor
кýриво dohányzás
курити dohányzik
курити ся dohányozni
кýриця csirke
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181 кутéць

куріóз kuriózum
куріóзный kíváncsi
кýрія kúria
кýрка csirke
курник csirkeház
курóрт nyaralóhely
кýрочка csibe
кýря tyúk
курс1 árfolyam
курс2 tanfolyam
курсóвый tanfolyam (mn)
куртанка csökkentés
куртéнькый csökkentett
кýртка dzseki
кýртость rövidség
курточáсный rövid idejű
кýртый rövid
кýруц kuruc
кýруцик kabátka
курьєр futár
курьєрный futár (mn)
кýря tyúk
курятина csirkehús
кус darab
кýсаня csípés
кусáти csíp
кусáти ся csípni, megcsípni
кусливый tüskés
кýстка csont
кустлявый csontos
куся kasza fogója
кут szög
кутáч piszkavas
кутéць fészer
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182кýфер 

кýфер bőrönd
кухáрити főzőcskézik
кухáрство szakácsművészet
кýхарськый szakácsművészeti
кýхарь szakács
кухнёвый konyhai
кýхня konyha
кýцый kurta farkú
кýча domb
кучерявити göndörít
кучерявіти göndörödik
кучерявый göndör
кýшаня ízlelés, kóstolás
кýшати ízlel, kóstol
 кушнїр szűcs
кушнїрство szűcsmesterség
кываня kavarás, mozgatás
кывати mozgat
кывати ся mozogni
кывнути bólint
кывнути ся bólintani
кывнутя bólintás
кый dákó
кыла sérv
кылавый sérves
кылош gyenge
кымáк tuskó
кынýти dob (ige)
кыпіня forrás
кыпіти forral
кыплятóк forrásban lévő
кыплячый forralt
кыселиця savanyú leves
кысень oxigén
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183 кышкóвый

кыслый savanyú
кыснёвый oxigén (mn)
кыснути savanyít
кыт bálna
кытиця bálnatehén
кытýрь cickány
кых tüsszentés
кыханя tüsszögés
кыхати tüsszög
кыхнути tüsszent
кыцкати csiklandoz
кычéра erdős hegy
кычка szalmacsomó
кышка bél
кышкóвый bél (mn)
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Л

лáба láb
лáбанц labanc
лабáтый hosszúlábú
лабілность labilitás
лабілный labilis
лабірінт labirintus
лаборáнт laboráns
лаборатóрія laboratórium
лаборатóрный laboratóriumi
Лáборець Laborc
лáбош lábas
лáбудь hattyú
лáва láva
лавéндула levendula (fn)
лавина lavina
лавіровáти mozgat
лáвка pad
лáвор lavór
лáвочка ülőpad
лáвр babér
лавреáт díjas
лаврóвый babér (mn)
лáгода megállapodás
лагóдити megállapodik
лáгодный megállapodott
лáґ lakk
лáґер tábor, láger
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185 лакóмый

лаґерáш lágeres, táboros
лáґерный tábori
лаґóваный lakkozott
лаґовáти lakkoz
лаґóвый lakkos
лаґýна lagúna
лáд hangulat
лáда láda
ладити készül, gyűl
ладити ся gyűlni, készülni
лáдичка dobozka
лáдканя rábeszélés
лáдкати rábeszél
лáдный harmonikus
ладовáти megrak, betölt (programot)
ладýнок súly
лáдя hajó
лаз rét
лазарéт betegszoba
Лáзарь Lázár
лáзивко létrácska
лáзиво létra
лáзити mászik
лáйбик mellény
лáйбича melltartó
лайдáк léhűtő, könnyelmű
лайдáцтво gondatlanság
лайдáцькый gondatlan
лайдаковáти, лайдáчити könnyelműsködik
лáйка visszaélés
лáйкати visszaél
лáкмус lakmusz
лáкомный vonzó
лакóмый kapzsi
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186лаконичный 

лаконичный rövid, tömör
лаконізм szűkszavúság
лактáція szoptatás, tejjel való táplálás
лактóза laktóz
лáма1 oszlop
лáма2 láma
лáманя törés
ламáти tör, letör
ламентовáти jajgat
ламінáт laminált
лáмпа lámpa
лампáрь lámpagyújtogató
лáмпаш lámpás
лáмпочка lámpa, zseblámpa
лáнґош lángos
ланолина lanolin
лáнц lánc
ланцóвый lánc (mn), láncos
ланцóк nyaklánc
лáпанка címke, matrica
лáпаня ragasztás
лáпати elkap
лáпіс ezüstnitrát
лáрва lárva
ларінґóлоґ fül-orr-gégész
ларінґолóґія fül-orr-gégészet
ларінґоскóп laringoszkóp, gégetükör
лáсиця menyét
лáска kedv, kedvező
ласкáво kedvesen, szeretettel
ласкáвость kedvesség
лaскáвый kedves
лáскати cirógatás
лáстувка fecske
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187 лéгшый

ластувчá fecskefi óka
лáта léc
латáти csomagol
лáтекс latex
латéнтный lappangó
латина latin
латиніста latinista
латинськый latin
латифýндія bírtok
лáха  katonai öltözék
лáчность kapzsiság
лачный kapzsi
лáшка laska
лев oroszlán
лéвент levente,  újonc
лéвеш leves
левкéмія leukémia
левкоціт fehérvérsejt
лéвовый oroszlán (mn), oroszlános
Лéвча Lőcse
легкó valószínűleg
лéгкo könnyen
легкоатлéт atléta (sportoló)
легковáжность könnyűség
легковáжный könnyű súlyú
легковірность naivitás
легковірный naiv
легкодýмность felületesség
легкодýмный felületes
лéгкый könnyű
легóта település
легшáти enyhít, könnyít
лéгше könnyen, könnyebben
лéгшый könnyebb
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188леґалізáція 

леґалізáція legalizáció
леґалізовáти legalizál
леґáлнo legálisan
леґáлный legális
леґáт követ
леґéнда legenda
леґендáрный legendás
леґінити legénykedik
леґінство legénység
леґінськый legényes
леґінь legény
леґіонáрь légiós
леґітімáція törvényesítés
леґітімность törvényesség
леґітімный törvényes
леґітімовáти törvényesít
леґовáти ajándékoz, ad
лед jég
лéдва alig
лéді lédi, hölgy
ледóвня hűtő, hűtőtérség
ледóвый jég (mn), jeges
ледяный jég (mn), jeges
лéжаня fekvés
лежáти fekszik
лежáчый fekvő
лéквар lekvár
лéксика szókincs, lexika
лексикóґраф lexikográfus, szótáríró
лексикоґрáфія lexikográfi a
лексиколóґія lexikológia
лексикóн lexikon
лексичный lexikai
лéктор lektor

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   188Ruszin-magyar szotar_190806.indd   188 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



189 летýчка

лекторáт lektorátus
лекторовáти lektorál
лéкція előadás (egyetemi), óra
лéленц lelenc
леліóвый liliomos
лелія liliom
лем csak
лéмбати lóbál
лéмбати ся lóbálni
Лéмко Lemkó
Лемковина Lemkovina
лéмковськый lemkó származású
лен len
лéнча lencse
лéняный lencse (mn), lencséből készült
леопáрд leopárd
леп mocsok
лéпавити mocskol
лéпавіти bemocskol
лéпавый mocskos
лéпкaти fröcsköl
лепетянка könnyű öltözék
лéпра lepra
лептóп laptop
лéстити hízeleg
лéстити ся hízelegni
лестливый hízelgő
лесть hízelgés
лет repülőjárat
летище repülőtér
летїти repül
летýн pilóta
летýнство légifl otta
летýчка szórólap
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190летýчый 

летýчый repülő (mn)
лéчо lecsó
лжывый hamis
ливáрство öntvény
ливáрськый öntött
ливáрь öntőmunkás
лизáти nyal
лизýн hízelgő
лизýнство hízelgés
лик városias kinézet
ликóваня öröm
ликовáти örül
лилик denevér
липа hárs
липина szilánk
липка nyél
липкáчый ragadós
липнути ragaszt
липóвый hárs (mn)
лиcиця róka
лист levél
листóвый leveles
листóк lap
листя falevél
литина öntvény
литя öntvény
лицé arc
лицёвый személyes
личбá számítás
личéный megszámolt
личеня számítás
личилник számító
личити számít
личко arcocska
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191 лінґвіста

личность személyiség
личный személyes
лишáй zuzmó
лишáти hagy
лишачый róka (mn)
лишка róka, kisróka
лишнїй fölösleges
лишыти elhagy, felhagy
лия felhőszakadás
ліáна lián
ліберáл liberális
лібералізáція liberalizáció
лібералізм liberalizmus
ліберáлный liberális
лібрéто librettó
ліґа liga
ліґніт barnaszén
лідер vezető
лідерськый vezetői
ліквідáтор felszámoló
ліквідáція felszámolás
ліквідный folyékony
ліквідовáти felszámol
лікер likőr
лілóвый lila
ліміт limit, határ
лімітный limitált
лімітовáти limitál
лімузина limuzin
лімфа nyirok
лінґáрити csibészkedik
лінґáрство csibészkedés
лінґáрь csibész
лінґвіста nyelvész
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192лінґвістика 

лінґвістика nyelvészet
лінґвістичный nyelvészeti
лінійка vonalzó
лініóвый vonalas
лінія vonal (pl. vasútvonal)
лінка sor
лінóлeум linóleum
Ліпотварош Lipótváros
ліра líra
лірик lírikus
лірика lírika
ліричный lírai
літер liter
літера betű, szimbólum
літерáтор irodalmár
літератýра irodalom
лїсник erdész
лїсничый erdei, erdészeti
літератýрный irodalmi
літературознáтель irodalomtudós
літоґрáфія litográfi a
літрóвка liternyi
літрóвый literes
літурґічный liturgikus
літýрґія liturgia
ліфт lift
ліцеіста líceumi hallgató
ліцéй líceum
ліцéнція licenc, engedély
ліцітáція licitáció
ліцітовáти licitál
лївáк balkezes (fi ú)
лївáчка balkezes (lány)
лївити megkönnyebbül
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193 лїтáлный

лїво bal
лївоберéжный balparti
лївый bal (mn), balos
лїгáти lefekszik
лїзти mászik
лїк gyógyszer
лїкáрня gyógyszertár
лїнивство lustaság
лїнивый lusta
лїнити ся lustálkodni
лїновáти ся lustálkodni
лїнь lustaság
лїнюх lusta
лїпити ragaszt
лїпити ся ragasztani
лїплéный ragasztott
лїпшáти enyhít
лїпше jobb, enyhébb
лїпшýв méltó
лїпшый jobb (mn)
лїс erdő
лїсáрня erdészet
лїсистый erdős
лїска mogyoróbokor
лїскóвый mogyoróbokros
лїсник erdész
лїсництво erdészet
лісничый erdészi
лїсный erdei
лїсовóд erdész
лїсовóдный erdészeti
лїсорýб favágó
лїсорýбный favágási
лїтáлный repülő (mn)
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194лїтаня 

лїтаня repülés
лїтáти repül
лїтнїй nyári
лїто nyár
лїтóваня nyaralás
лїтовáти nyaral
лїтопис krónika
лїтописный történeti
лїточисленя kronológia
лїтýчый repülő (mn)
лїчéбный gyógyuló
лїченя gyógyulás
лїчитeль gyógyító
лїчити gyógyul
лїчництво orvostudomány
лїчниця klinika
лїчничый klinikai
лляти önt
лляти ся önteni
ловáчка hinta
лóвґаня hintázás
лóвґати hintázik
лóвґати ся hintázni
ловґовáти hintázgat
ловéць vadász
лóвранок uzsonna
лоґ horhos, szakadék
лоґарітм logaritmus
лóґіка logika
лоґістика logisztika
лоґічно logikus
лоґічность logika
лоґічный logikai
лоґопéдія logopédia
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195 лопонїти

лодёвый csónakos, hajós
лóджія csarnok (nyitott)
лодь hajó, csónak
лóдька csónak
лож hazugság
лóжа, лóжe páholy
лóжка kanál
ложкáрь kanalas
лóжность hamisság
лóжный hamis
лóза szőlőtőke
лозáрь szőlőtőkés
лозина szőlőtőke (nagyobb területen)
лoкáл helyi, honos
локалізáція lokalizáció
локалізовáти lokalizál
локáлный honos
локалпатріóт honfi 
локатив elöljáró eset
локáтор felderítő
локомотива mozdony
лóкоть könyök
лóкша pita
ломити tör
ломозїти zajt kelt
ломозóваня zajongás
лóнї tavaly
лóно kebel
лóнськый tavalyi
лопáта lapát
лопáтка lapátka, lapocka
лопaткы zöldbab
лопóвка borlopó
лопонїти hadar, gyorsan beszél
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196лопоняк 

лопоняк csacsogó
лóпта labda
лóптаня labdázás
лóптати labdázik
лóптати ся labdázni
лóпточка labdácska, kis labda
лопýх bojtorján
лорд lord (nemesi cím)
лóскот hang, zaj
лоскóтaня zajongás
лоскотáти zajong
лосóвaня sorsolás
лосовáти sorsol
лось lazac
лoт súlymérő
лотерія lottószelvény
лóтор slampos
лóто lottó, tombola
лóтос lótusz
лоялно hűségesen
лоялность hűség
лоялный hű
лyб háncs
лубнянка kosár
лубняны́й háncsból készült
луг1 lúg
луг2 sárrét
лугóвый réti
луговáти lúgosít
лýґош lugas, szőlőlugas
лудигрош zsaroló
лyдити zsarol, kelepcébe csal
луй állati zsír
лýйтра létra
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197 лýтня

лукáвець ravasz ember
лукáвити ravaszkodik
лукáво ravaszul
лукáвость ravaszság
лукáвый ravasz
лук hagyma, íj
лýксуш luxus, gazdag
лýксушно luxusosan, gazdagon
лýксушность luxus, gazdagság
лум halom
лумбáґо lumbágó
лумінісцéнтный foszforeszkáló
лумп lump, mihaszna
лумповáти alkoholizál, iszik
лýпа nagyító
лýпаня zúzás
лупáти zúz
лупéный tisztított
лупина héj, almahéj
лупиня héj
лупити hámoz
лýпканя kopogás
лýпкати kopog
лýпкнути ver, odaver
лýска  héj
лýсканя csattogás
лýскати csattog
лýскнути csattog
лýстер csillár
лустрáція átolvasás
лустровáти átolvas
лутерáн evangélikus  (fn)
лутерáнськый evangélikus (mn)
лýтня lant (hangszer)
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198лyтрія 

лyтрія lottó, lutri
луфт levegő
луфтовáти levegőztet, szellőztet
луцéрна lucerna
Луціфе р Lucifer
луч sugár
лучити sugároz
лучити ся sugározni
лýчка rét
лущáк érett dió
лýщеный hámozott
лущеня hámozás
лýщити hámoz
лыґ korty
лыґати nyel
лыґнути nyeldes
лыжа sítalp
лыжáрство síelés
лыжáрськый sí (mn)
лыжáрь síelő
лыжóваня síelés
лыжовáти ся síelni
лынґáрь lógós, mihaszna
лысина kopaszság
лысый kopasz
лыча háncs
лычавый kemény
лычко rost
Львýв Lemberg
любéзно kedvesen
любéзность kedvesség
любéзный kedves
любитель kedvelő
любити kedvel
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199 лячи

любка édes, kedves
любóв szerelem
любóвaня szeretés
любовáти ся szeretni
любóвник szerető
любóвный szerelmi
любодїй házasságtörés
любодїйный házasságtörő
любодїйство házasságtörés
любодїйствовати házasságot tör, bont
любопытливость kíváncsiság
любопы тливый kíváncsi
любопытный kíváncsi
любость szerelem, szerelmi ügy
любый kellemes
люде emberek
людиска népség
людкóве emberek, nép, tömeg
людность népesség
людный zsúfolt
людство emberiség, emberség
людськый emberi
лютость kegyetlenség
лютый kegyetlen
лябда pletyka
лябдати pletykál
лябдош pletykás
ляля baba, játékbaba
ляпкати  fecseg
ляпкнути elfecseg
ляця léc
лячи lefekszik
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М

мавзолéй mauzóleum
магаґóн mahagóni
магаґóніовый mahagóni (mn)
магарáджа maharadzsa
магомедáн mohamedán
магомедáнськый mohamedán (mn)
Маґдалéна Magdaléna
маґістер magiszter
маґістерськый magiszteri
маґістрáт magisztrátus
маґічный mágikus
мáґія mágia
мáґма magma
маґнáт mágnás
маґнéзій magnézium
мáґнет mágnes
маґнетичный mágneses
маґнетізм magnetizmus
маґнетóвый mágneses
маґнетофóн magnetofon
маґнóлія magnólia
мадáм madám
мадóна madonna
мадріґáл madrigál
Мáдяр magyar (férfi )
мадярізм magyarizmus
Мáдярка magyar (nő)
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201 майлéгшый

мадярóн magyar párti
мадярськый magyar
Мадярщина Magyarország
маéстро mester
маєстáт nagyság
маєткóвый majorsági
маєтник gazdag
маєтность gazdagság
маєтный vagyonos
маєток vagyon
маёвый májusi
мáёш május
мáжа mázsa
мажорéтка mazsorett
мазанина krém, kenőcs
мáзати ken
мазохізм mazochizmus
мазохіста mazochista
маитель tulajdonos
май1 május
май2 legjobban
майаґілный legagilisabb
майблизшый legközelebbi
майбýлше legtöbbet
майбýлшый legtöbb
майвéце legjobban
майвысше legmagasabban
майвысшый legmagasabb
майдóбрe legjobban
майдóбрый legjobb
майлéгко legkönnyebben
майлéгкый legkönnyebb
майлéгше legkönnyebbet
майлéгшый legkönnyebb
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202майлїпше 

майлїпше legjobban
майлїпшый legjobb
майтýньше leghosszabban
майтýньшый leghosszabb
майтяжше legnehezebben
майтяжшый legnehezebb
мáйже csaknem, majdnem
мáйка atlétatrikó
майнавпéред mindenekelőtt
майóлика majolika
майонéз majonéz
майóр őrnagy
майорáн majoránna
майордóм háznagy
майпарáдный legelegánsabb
майпéрш legelső
майскóрше legkorábban
майскóршый legkorábbi
мáйстер mester
майстéрный mest eri
майстéрня mesterműhely
майстéрство mesterség
майстрыня művésznő
майстровáти barkácsol
мак mák
макарóна makaróni
макéта makett
мáклер bróker
макóвый mákos
маковиня mákszem
мáкро makró
макроклімат makroklíma
макрокócм makrokozmosz
Максим Makszim
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203 мáмин

максімаліста maximalista
максімáлно maximálisan
максімáлный maximális
мáксімум maximum
макулатýра papírhulladék
макyвник mákos sütemény
малáрія malária
малахіт malachit
мáленько kicsit
малéнькый kicsi
малёваня rajz
малёвáти rajzol
малёвáти ся rajzolni
малина málna
малинóвый málnás
малїти kisebbedik
мáло kevés
маловірный kishitű
малодýшность lelketlenség
малодýшный lelketlen
малокултýрный kulturálatlan
малолїтнїй kiskorú
малорýськый kisorosz
мáлость gyerekkor, kicsiség
малотірáжный kis példányszámú
мáлтер malter
мáлфа majom
малый kicsi (fi ú)
малюнок rajz
малярство festőművészet
малярськый festészeti
мaлярь festőművész
мáма anya
мáмин anyai
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204мáмка 

мáмка anyuka
мамóна gazdagság
мáмочка anyácska
мáмут mamut
манá csali
манаджéр menedzser
манаджмéнт menedzsment
мáнґо mangó
мандарин mandarin
мандáт mandátum
мáндати pontoz
мáндель kőműves
мандýла mandula
манéвер manőver
маневровáти manőverezik
манéж porond
манекéн manöken
манжéта mandzsetta
манзáрда tetőtér
манзáрдный tetőtéri
манити int, csalogat
маніáк mániákus
манікір manikűr
маніпулáтор manipulátor
маніпулáція manipuláció
маніпуловáти manipulál
 маніра mód
манірность modorosság
манірный mesterkélt, modoros
маніфéст kiáltvány
маніфестáція demonstráció
маніфестовáти demonstrál
мáнія mánia, szokás
манкýв mankó
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205 маріяповчáнськый

мáнна manna
мáнтія palást
мáнтля felöltő
мануáлный manuális
манускріпт kézirat
мануфактýра manufaktúra
мáпа mappa, dosszié
марá delírium
марáдик maradék
маратóн maraton
марáзм szenilitás
Марамóрош Máramaros
мараморошáн máramarosi
марамóрошcькый máramarosi
мараморощáк máramarosi
мáрга marha
марговáтый marha (mn), marhából készült
Марґарéта Margaréta
марґарин margarin
марґінáлії  megjegyzés a margón (füzetben)
марґінáлный marginális
Марґіта Margit
мáрець március
маржáчый bestiális
марженина bestia
маржына marha
Марина Marina
марігуáна marihuána
марінáда húspác
маріновáти pácol
маріонéтка marionettbábú
Мaрія Mária
Маріяпóвч Máriapócs
маріяповчáнськый máriapócsi
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206Мaрія Терéзія 

Мaрія Терéзія Mária Terézia
мáрка márka
маркáнтный márkás
мáркетiнґ marketing
мармaлáда dzsem
мáрник szemét
марнити szemetel
марніти elveszít
марнóтa jelentéktelenség
марнóтник pazarló (fn)
марнóтный pazarló (mn)
мáрный hasznavehetetlen
мародéр martalóc
марóдка klinika
Мáрта Márta
марціпáн marcipán
марцóвый márciusi
марш menetelés
маршрýта útvonal
маршрýтный útvonal szerinti
мáса súly
масáж masszázs
масáкра mészárszék
масакрóвaня mészárlás
масакровáти mészárol
масéр masszőr
масив tömb
масивный masszív
масіровáти masszíroz
мáска maszk, álarc
масковáти maszkíroz, elváltoztat
мáсло olaj
маслóвый olajos
масляный o lajos
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207 мáти ся

масмéдії média
масóвка tömegjelenet
мáсовый tömeges
масóн szabadkőműves
масóнськый szabadkőművesi
мастити ken
мастити ся bekenni
мастный bekent
масть krém, vaj
мат matt
матадóр matador
матемáтик matematikus
матемáтика matematika
математичный matematikai
материзна anyai örökség
материзнина születési hely
мáтерин anyai
материнство anyaság
материнськый anyai
матеріáл anyag
матеріалізáція megtestesülés
матеріалізм materializmus
матеріаліста materialista
матеріалістичный materialista (mn)
матеріалізовáти megtestesül
матеріáлно valójában
матеріáлность anyagiasság
матеріáлный anyagi
матéрія anyag
мáтeрный anyai
мaтéрный anyagi
мáти1 birtokol, rendelkezik
мáти2 anya
мáти ся létezni
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208Мáтїрь Бóжа 

Мáтїрь Бóжа Istenszülő
матóвость homályosság, mattság
матóвый homályos, matt
мáточка keresztanya
матрáц matrac
матрика metrika
матрикóвый metrikus
мáтриця matrica
матріархáлный matriarchális
матріархáт matriarchátus
матрóна családanya
матрóс matróz
матýра érettségi
матурáнт érettségiző, végzős
матуровáти érettségizik, iskolát végez
мафіóзный maffi a (mn)
мáфія maffi a
мах intés, lendület
мáханя integetés
мáхати integet
махінáція fondorlat, machináció
махлёвáти csal, mesterkedik
махлярити csal
махлярство csalás
махлярськый csaló (mn)
махлярь csaló (fn)
мáхом gyorsan, lendületesen
мац érintés
мáцаня érintkezés
мáцати érint
мáцес macesz
мацїцькати kicsinyít
мацїцькый kicsiny
мáцкати beken, befröcsköl
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209 медвéдка

мацýр macska
мáча cica, macsk a
мáчанка mártogatós
мачáти bemárt, mártogat
мачáчка macskaalom
мáчачый macska (mn), macskás
мáчка macska
мáчоха mostohaanya
машкáра álarc, maskara, maszk
мáшлик masni
мáшля hajmasni
маштáлня lovarda
машына autó, gép
машынáлно gépiesen
машынáлный gépies
машынґвéр gépész
машынéрія gépészet
машыніста mozdonyvezető
машынка kisgép
машынкóвый gépi
мащéный megkent, vajas (kenyér)
мáщеня ken, krémez, vajaz
мáюрня birtok
маяк1 világítótorony
маяк2 birtokos
меґавáт megawatt
меґаломáн megalomániás
меґаломáнія megalománia
меґафóн megafon
мед méz
медаліста éremgyűjtő
медáлія medál, érem
медвéдик medvécske, maci
медвéдка medvebocs
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210медвéжый 

медвéжый medve (mn)
медвідь medve (fn)
медвiдя nősténymedve
мéдик medikus
медикамéнт orvostudomány
медицина orvoslás
медицинськый orvostudományi
мéдичка m edika
медичный orvosi
медітáція meditáció
медітовáти meditál
мéдіум médium
мéдник kaptár
медонóсный nektártartalmú
медувник mézes puszedli, mézeskalács
медувниця orvosi tüdőfű
медýза medúza
мéже között
межелюдськый emberi
меженарóдный nemzetközi
межечáс szünet, pauza
мéканя mekegés, kecske hang
мéкати mekeg
мелáй málé, kukorica
меланхóлик melankolikus ember
меланхолично melankolikusan
меланхоличный melankolikus
меланхóлія melankólia
мелдовáти jelent
мелдýнок jelentés
меліорáція regenerálás
мéлник molnár
мéлничка molnárné
мелóдика dallam

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   210Ruszin-magyar szotar_190806.indd   210 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



211 меншевáртый

мелодично dallamosan
мелодичность dallamosság
мелодичный dallamos
мелóдія dallam, melódia
мелодрáма melodráma
меломáн zenerajongó
мембрáна membrán
мемéнто emlékeztető
мемоáры emlékiratok
меморáндум feljegyzés, emlékirat
меморіáл emlék, emlékmű
меморіáлный emlék (mn), emlékezeti
мéнаджер menedzser
мéнза menza
мéно név
менóваный nevezett
менóваня megnevezés
меновáти nevez, hív
менталітéт mentalitás, gondolkodásmód
ментáлно szellemileg
ментáлность szellemiség
ментáлный szellemi
ментовáти ment, megment
ментóвка mentő, gyorssegély
ментóл mentol
мéнтор mentor
мéнторськый mentori
менуéт menüett (zenei)
меншáти kicsinyít
меншáти ся kicsinyíteni
мéнше kevesebb
мéнше-бýлше többé-kevésbé
меншевáртость alkalmatlanság
меншевáртый alkalmatlan
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212мéншость 

мéншость kisebb rész
меншына kisebbség
мéншый kisebb
меншынóвый kisebbségi
меншыти kisebbít
меншыти ся kisebbíteni
меню menü, étlap
мер polgármester
мерéна márna (halféle)
мерехконїти csillog
мерзéность fagyás
мерзéный fagyott
мeрзити fagy
мeрзити ся megfagyni
мeрзкый alaktalan, csúnya
мéрзлый fagyott
мéрзнути megfagy
мерзóта csirkefogó
мéрія városháza
меркантілізм merkantilizmus, kereskedelem
меркантілный kereskedelmi
мертвéць hulla, halott
мертвіти haldokol
мéртвый halott
мéрти meghal
мéрша dög
мéрькнути elhalványul
мерькóваня halványulás
мерьковáти követ
месіáш messiás
месіáшськый messiási
мéсти söpör
метáл fém
металóвый fém (mn)
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213 метропóла

металýрґ fémkohász
металýрґія fémkohászat
метаморфóза metamorfózis
метáн metán
мéтаный metélt (tésztaféle)
мéтаня dobás
метастáза áttétel
метатéза áttétel
метáти dob (ige)
метáти ся dobálni
метафізика metafi zika
метафізичный metafi zikai
метафóра metafora
метафоричный metaforikus
метаязык metanyelv
метеóр meteor
метеоріт meteorit
метеоролóґія meteorológia
мéтер méter
мéтіл metil
мéтод módszer
метóдика módszer, technika
методично módszeresen
методичный módszeres
методолóґія módszertan
метонімія metonímia
метрáж hosszúság (méterben)
мéтрика metrika
метричный metrikus
мéтро metró
метрóвый méter (mn), méteres
метролóґія mérésügy
метронóм metronóm
метропóла metropólia, központ, főváros
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214мехáник 

мехáник gépész, szerelő
мехáника mechanika
механично gépiesen
механичный gépies
механізáція gépesítés
механізм gép, szerkezet
механізовáти gépiesít
меценáш mecénás
меценáшство mecenatúra
меч1 kard
меч2 meccs
мечéть mecset
мéчник kardhordozó
мéшкати kasztrál
мéштер mester
ми nekem
Мигáль Mihály
Миколáй Mikulás
Микýла Mikulás
милéнькый kedves
мило kedvesen
миловáти kedveskedik
миловáти ся kedveskedni
милозвýчность kellemes hangzású
милозвýчный kellemes hangú
милосéрдіє jószívűség
милосéрдный jószívű
милостивый jótékony
милостыня jótékonyság
милость jóság
милый kedves
минáти átmegy, keresztülmegy
минýвшый múlt (mn)
минýлость múlt (fn)
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215 мізéрность

минýлый hajdani
минýта perc
минýти percek
минýти ся elhaladni, elmúlni
минýтный percnyi
мир világ
миреґ méreg
миреґовáти mérgez
миреґовáти cя megmérgezni
мирити békít
мирность béke
мирный békés
миролюбіє békeszeretet
миролюбный nyugodt
миронóсный békehozó
мисник edénypolc
мисочка csésze
мися kis fémpohár
Митер Dénes
Митро Dénes
митрополичый érseki
митрополіт metropolita (érsek)
митропóлія metropólia (érsekség)
Михаил Mihály
міґраційный migrációs, bevándorlási
міґрáція migráció, bevándorlás
міґрéна migrén (erős fejfájás)
міґровáти migrál, vándorol
мідь réz (fn)
мідяниця rezesfejű kígyó
мідяный réz (mn), rezes
мізантрóп embergyűlölő
мізéрія semmiség
мізéрность csekély
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216мізéрный 

мізéрный szánalmas
мізілник kisujj
Міковгáза Mikóháza
мікрóб mikróba
мікробіолóґія mikrobiológia
мікрогабóвый mikrohullámú
мікроелектрóника mikroelektronika
мікрокліма mikroklíma
мікрóн mikron
мікроорґанізм mikroorganizmus
мікропроцéсор mikroprocesszor
мікрорайóн környék
мікроскóп mikroszkóp
мікрофóн mikrofon
міксер mixer
міксовáти kever
мілéніум millennium
міліáрд milliárd
міліґрáм milligramm
мілімéйтер milliméter
міліóн millió
міліонáрь milliomos
мілітарізáція fegyverkezés
мілітарізм militarizmus
мілітарізовáти militarizál
міліцішта rendőr
міліція rendőrség
мiлкый apró, kis
мім mém
мімика mimika
мімóза mimóza
міна enyém, az enyém
мінерáл ásvány
мінерáлка ásványvíz
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217 містер

мінерáлный ásványi
мінералóґія ásványtan
мінити változtatni
мініатýра miniatűr (fn)
мініатýрный miniatűr (mn)
мінімалізовáти minimalizál, lecsökkent
мінімаліста minimalista
мінімáлно minimálisan
мінімáлный minimális
мінімум minimum
міністер miniszter
міністéрія minisztérium
мініштрáнт ministráns
мініштрóвaня ministrálás
мініштровáти ministrál
мінливый változékony
міновáти változik
міномéт habarcs
мінта minta
мінус mínusz
мінусовáти levon
мінусóвый mínuszos
міняти változtat
міняти ся megváltoztatni
мірáж délibáb
мірити utal valamire
міроприятя rendezvény
міряня mérés
міряти mér
місити gyúr
місійный gyúrt
місіонáрь misszionárius
місія misszió
містер mister
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218містéрія 

містéрія misztikum, rejtély
містика misztika
містити elhelyez
містити ся beférni
містифікáтор csaló
містифікáція csalás
містичность misztérium
містичный misztikus
містность befogadóképesség, férőhely
містный helyi
місто1 hely
місто2 város
місто3 helyett
місяцёвый havi
місяць hónap
місячник naptár
міт mítosz
мітичный mítoszi
мітолóґія mitológia
мітінґ találkozó
мітінґовáти tüntet
мітлá seprű
мітлáрь utcaseprő
міх zsák
мiхірь buborék
мішанина keverék
мішаня keverés
мішáти kever
мішáти ся keverni
мішáчка keverő, mixer
мішкáрь kasztráló
мішковáти kasztrál
Мішколц Miskolc
мішколцськый miskolci
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219 мня

Mішколчáн miskolci fi ú
Mішколчáнка miskolci lány
мішмáш keverék
мішчá zsákocska
мішчýх zsák
млáка sáros hely, pocsolya
млаковáтый pocsolyás, sáros
мливо őrölni való gabona
млин malom, gabonaőrlő
млинáрь molnár
млинéць őrlőgép
млинковáти őröl
млинкóвый őrölt
млинóк őrlemény
млїти gyengül, összeomlik
млоити hány
млóстный bágyadt
млость bágyadtság
мнóго sok
многобóжество politeizmus
многобóчный sokoldalú
многожéнство többnejűség
многознáчность többjelentésűség
многознáчный többjelentésű
мнóго рáз sokszor
мнóгый sok
множéный többszörös
мнóженя szorzás
мнóжественый tömeges
мнóжество többség
множыти többszöröz, szaporít
множыти ся többszörözni, szaporodni
мнюх menyét
мня engem
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220мняв 

мняв miau (nyávogás)
мнявк nyávogás
мнявканя nyávogás
мнявкати nyávog
мнягко könnyen
мнягкосердéчный jószívű
мнягкость lágyság
мнягкый gyengéd, lágy
мнягчити lágyít
мнясáрня húsbolt
мнясáрь hentes
мнясиво húsárú
мнясный hús (mn), húsos, húsból készült
мнясо hús
мнятa menta
мнятый mentás
мóбіл mobil (fn)
мобілізáція mobilizáció, mozgósítás
мобілізовáти mobilizál, mozgósít
мобілка mobiltelefon
мобілность mobilitás
мобілный mobil (mn)
мóвда mód
мовчаливость hallgatagság
мовчаливый hallgatag
Могамéд Mohamed
могамедян mohamedán
могікáн mohikán
могýчость teljesítmény
могýчый erőteljes
могыла sírkő, síremlék
Мóґда Magda
мóда divat
модáлность divatosság
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221 молéкула

модáлный divatos
модéл modell
моделáрь modellező
модéлка modell, fotómodell
моделóвaня modellkedés
моделовáти modellkedik
модерáтор moderátor
модернізáція modernizáció
модернізовáти modernizál
модéрность modernség
модéрный modern
Мóдёровшка Mogyoróska
модіфікáція modifi káció, változtatás
модіфіковáти modifi kál
мóдный divatos
мóдул modul
модулáція moduláció
мож, мóже lehet
мóжность lehetőség
мóжный gazdag, tehetős
мозáика mozaik
мозаичный  mozaik (mn), mozaikos
мозґóвый agyi
мóзоґ agy
мозýль bőrkeményedés, tyúkszem
мозулястый kérges, tyúkszemes
мокасина mokaszin
мóкнути nedvesedik
мoкріти átnedvesedik, átázik
мокрóтa nedvesség
мóкрый nedves, vizes
молéбен ima (rövid ima)
молéбный ima (mn), imás
молéкула molekula
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222молéный 

молéный imádnivaló
мóленя imádkozás
молитва ima, fohász
молитвéник imakönyv
молити imádkozik
молити ся imádkozni
мóло móló
молодá1 leány
молодá2 fi atal (nőnem)
молодéж fi atalság
молодéжный fi atalsági
молодéнькый fi atalka
молодиця menyasszony
молодїти fi atalodik
мóлодость fi atalság
молодый1 legény
молодый2 fi atal (hímnem)
молодята fi atalok
молокó tej
молокосóс szalamandra
молóти darál, őröl
молóтый darált, őrölt
молотьбá cséplés
молочáрня tejes bolt
молочáрство tejgazdaság
молочáрь tejkereskedő
молóченя őrlés
молочкó tejecske
молóчный tej (mn), tejes
мóлфа mágikus főzet
молфáрь sámán, varázsló
мóльба kérelem, könyörgés
мoмéнт pillanat
моментáлнo pillanatnyilag
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223 монтóвaный

моментáлный pillanatnyi
момéнтка pillanatkép
монáрх uralkodó
монархіста monarchista
монархічный monarchikus
монáрхія monarchia
монастырськый kolostori, monostori
монастырь kolostor, monostor
монáх szerzetes
монáшество szerzetesség
монáшка apáca
монáшый apáca (mn)
монáшыти apácáskodik
монéта érem, pénzérme
монетáрный pénzbeli
монисто gyöngy nyaklánc
монiтóр monitor
моноґáмія monogámia
моноґрáмa monogram
моноґрáфія monográfi a
монóкл monokli
монокултýра monokultúra
монолóґ monológ
монополізовáти monopolizál
монополіста monopolista
монополістичный monopolisztikus
монопóлный monopol
монотóнный  monoton
мóнструм monstrum
монтáж felszerelés
монтáжник felszerelő, szerelő
мoнтéр szerelő
монтéрськый szerelő (mn)
монтóвaный szerelt
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224монтовáти 

монтовáти megszerel, szerel
монумéнт emlékmű
монументáлный monumentális
мóпслик mopsz
мор dögvész
Морáва Morávia, Csehország
морáвськый moráviai, cseh
морáл erkölcs, morál
морáлность morál
морáлный erkölcsös
моратóрій moratórium
Мóрґіта Margit
морд harc
мордéґа harcos
мордовáти harcol
мордовáти ся harcolni
мóре tenger
морéна moréna
мореплáвба tengerúszás
мореплáвець tengerúszó
мóрес erkölcs
морж rozmár
морзеóвка morzejel
моримуха galóca (gombaféle)
морити koplal
мóрков sárgarépa
морковлянка sárgarépa zöldje
морковляный sárgarépa (mn), sárgarépás
морконїти motyog
моркотáти röfög
морожéный fagyasztott
мóроз fagy
морозити fagyaszt
морóзный fagyos, fagyott
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225 мотóрка

морóка vesződség
морóчити bolondít, zavar
морочливый vesződséges
мoрськый tengeri
морфéма morféma
мóрфій morfi n
морфолóґія morfológia
мóрхавый mogorva
мóрщити ráncosodik
мóрщити ся ráncosodni
моряк tengerész
Москáль orosz, muszka
Москвá Moszkva
москвофіл Moszkva-barát
москіт moszkitó
москóвськый moszkvai
мóстик híd
мостиско hidacska
мостóвый hídi, hidas
мoтéл motel
мотив motívum
мотивáція motiváció, ösztönzés
мотивóвaный motivált
мотивóвaня motiválás
мотивовáти motivál, ösztönöz
мóто mottó
мотовило tekercs
мотóк gombolyag
мотокрóс motokrossz
мóтор autómotor
мотóр motor
моторбіціґля motorbicikli
моторіста motoros
мотóрка motor, motorbicikli
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226моторкáш 

моторкáш motorvezető
мотóрный motoros
моторóвый autós, motoros
мотыка kapa, kiskapa
мотыль molylepke, pillangó
мотылькáстый lepkeszerű, pillangószerű
мотычка kiskapa
мох moha
мохнáтїти mohásodik
мохнáтый mohás
мохóвый mohás
моц sok
моцáк erőember
моцóваня harc
моцовáти ся harcolni
моч vizelet
мочариско pocsolya, mocsár
мочаристый mocsaras
мóчарь mocsár
мочéный ázott, áztatott
мóченя áztatás
мочи képes
мочило áztató
мочити áztat
мочити ся megáztatni
мочовóдный húgyúti
мóщі (szent) relikvia
мрaк köd
мрáка felhő
мрáмор márvány
мрáморный márványos
мрáчити чолó homlokát ráncolja
мрáчный komor
мрійный álmodozó

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   226Ruszin-magyar szotar_190806.indd   226 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



227 Мукáчово

мрія álom, vágy
мріяти vágyakozik
мряка köd
мститель bosszúálló
мстити bosszút áll
мстити ся bosszút állni
мудерлáнт bölcselkedő
мудéрный bölcs
мудéрство bölcsesség
мудéрствовати bölcselkedik
мудрáк bölcs
мудрéць bölcsész, fi lozófus
мyдрити bölcselkedik
мýдро bölcsen
муж férj
мужáти felnő
мýжество bátorság, férfi asság
мýжеськый bátor, férfi as
мýжув férj (mn), férji
мýза múzsa
музéй múzeum
музéйный múzeumi
мýзыка zene
музыкáлно zenésen
музыкáлность zeneiség
музыкáлный zenés
музыкáнт zenész
музулмáн muzulmán
музулмáнськый muzulmán (mn)
муй enyém
мукá liszt
мýка kín
мукáчовець munkácsi férfi 
Мукáчово Munkács
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228мукáчовськый 

мукáчовськый munkácsi
мýкнути megnyikkan
мýла öszvér
мулáт mulatt
мулатшáґ mulatság
мулити mulat
мултіміліонáрь multimilliomos
мултісéрвіс multiszervíz
мултіфункціонáлный multifunkcionális
муміфіковáти mumifi kálódik
мýмія múmia
муніція muníció
Мункáчово Munkács
мункáчовськый munkácsi
мур fal, fedlap (könyveknél)
муриво kő, tégla (építőanyag)
мýрник kőműves
мýрництво kőműves szakma
мурóваный kőből, téglából épített
мурóваня kőműves létesítmény
мурчáти dorombol
мус hab
мýсай muszáj, kénytelen
мусáйность kényszer
мусáйный kénytelen, erőltetett cselekedet
мýсити kényszerít
мýсїти kényszerítve lenni
мускул izom
мускулатýра izomzat
муст híd
мустáнґ musztáng
мутáція mutáció
мýха légy
мухолáпка légycsapó
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229 мыкати

муцниво armatúra
муцнити erősít
муцнїти megerősödik
мýцность keménység, erősség
муцный erős, kemény
муць erő, teljesítmény
мýченик vértanú
мýчеництво vértanúság
мýченицькый vértanúi
мучéный kínlódó, szenvedő
мýченя kín, szenvedés
мучителный kínzó
мучитель kínzó, hóhér
мýчити kín
мýчити ся kínlódni, szenvedni
мучный lisztes
Мýчонь Múcsony
мушéный szükséges
мýшка levéltetű
мушкáт muskotály
мушкáтля muskátli
мушкéта muskéta
мушкетéр muskétás
мýшля tengeri rák
мушт must  
мýштра kiképzés (katonai)
муштрóвaный kiképzett
муштровáти kiképez
мы mi
мыйка mosó
мыйный mosási, mosodai
мыканый rongyos
мыканя húzás
мыкати húz
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230мымрати 

мымрати motyog
мынька menyét
мырхавый kopott
мырчáти dorombol
мысленый képzeleti, szellemi
мыслимый elképzelhető, elgondolt
мыслитель gondolkozó
мыслити gondolkodik
мысль gondolat
мытáрство megpróbáltatás
мыти mosakodik
мыти ся megmosakodni
мытниця vám
мытник vámos
мыто vám
мытоимець vesztegető
мытоимство vesztegetés
мытый kimosott, mosott
мытя mosó
мыш egér
мышка egér
мышленя gondolkodás
мышолóвка egérfogó
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на  rá (valamire)
на сáмый пéред elsőre, legelőre
набáвити rájátszik
набáвити ся játszani
набáжыти ся élvezni
набаламýтити felfordít, felkever
набалзамовáти bebalzsamoz
наберáти tárcsáz (számot telefonon)
наберáч tárcsázó
набивáти megtöm, megtölt
набивáчка töltő
нáбіг rajtaütés
набігати ся rajtaütni
набізýвно persze
набілéный fehérített
набілити fehérít, falat fest
нáбіло tisztára
нáблизь közel
набожéнство istenszeretet
набожéнськый vallási
набóжой alamizsna
набрáти megszed
набрáти ся megszedni
набрехáти hazudik
набрехáти ся hazudni
набрызґати befröcsköl
нáбук oldalra
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232навáджати 

навáджати akaszt
навáдити ся akasztani
навáжовати megmér
навáла invázió
навáлёвати halmoz
навалити felhalmoz
навáлный felhalmozott
наварéный kifőzött (étel)
наварити kifőz
навéзеный idehozott
навéзти idehoz
нáвeлико arrogánsan
нáвeликость arrogancia
нáвeликый arrogáns
навернýти visszahoz
навернýтый  visszahozott
навертáти visszafordul
навéсти rávezet
навéчур estére
навзнáч háttal
навіґáтор navigátor, vezető
навіґáція navigáció
навікы örökké
навічáти átkoz
навішати felakaszt (ruhát a fogasra)
навішовати ráakaszt
нáвкрест keresztbe
нáвуй henger
навнóваный megalázó
навновáти megaláz
нáвод idézet
навóджовати idéz
наводити idéz
навоёвáти ся háborúzni
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233 нáглый

навозити hoz
наволочéный húzott
наволочити húz
навóнка kívülre
наворожéный megbabonázott
наворожыти megbabonáz
наворóт visszatérés
наворóтный visszatérő
навпéред előre
навсé mindig, folyamatosan
нáвскос ferdén
нáвчас időben
нáвщива vizit
навщивитель vizitelő
навщивити vizitel
навщивлéный vizitelt
навщивляти vizitel
навыкáти megszokik
навыкнýти elsajátít
навыкнýтый elsajátított, megtanult
нагадáти jósol
нагáдовати emlékeztet
наганýти megemlít
нагáняный mozgatható
наганяти összeterel
нагáняч terelő
нагвáрёвати felhoz, felemlít
нагвáряня rábeszélés
нагваряти rábeszél
нáгло szemtelenül
нáглость szemtelenség
наглити szemtelenkedik
наглити ся szemtelenkedni
нáглый szemtelen
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234наглядати 

наглядати rákeres
нагнáти utolér
нагнївати feldühít
нагнївати ся mérgelődni
нагнóёвати megtrágyáz
нагноити trágyáz
нагнýти hajlít
нагнýти ся hajlítani
наговорéный rábeszélt
наговóрёвати rábeszél
наговорити rábeszél
наговорити ся fecsegni
нáгода megfelelő (fn)
нáгодный megfelelő (mn)
нагодовáти megetet
нагóйкати rákiált
нагóлос hangsúly
нáгон hajtás
нáгордо félvállról
нагóрный hegyvidéki
нагородити jutalmaz
на гóстити megvendégel
нагóстит и ся megvendégelni
нáгость meztelenség
наготóвити készít
наготовлéный elkészített
нагрáбити összerabol
нагрáда kitüntetés
нагрáдити kitüntet
негрéбеный kitüntetett
нагрéбсти összekotor
нагрівáти felmelegít
нагріваня felmelegítés
нагріти megmelegít
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235 надзвукóвый

нагучáти rákiált
нагынаня meghajlás
нагынáти lehajol
нагынáти ся meghajolni
над felett
надавáти hozzáad
надавити megnyom
надавлéный nyomott
надáвлёвати nyom
надáле továbbá
надалéко hosszú távon
нáданый adott, tehetséges
надáти törekszik
надáція alapítvány
надбігáти átfut, átszalad
надбігнýти átfutkos
надбудовáти felépít
надвéзти szállít
надвéсти felépít
надвéчур estefelé
надвлáда uralom
надвóдный vízfeletti
нáдвоє kettesben
надгнивáти rohadni kezd
надгнити rohad
надгнитый rohadt
надгрызти harap
наддерáти erőltet
наддéрти felszakít
наддуристый léha
наддурити bolondít
надéрти összegyűjteni (növényt)
наджýпан kormányzó
надзвукóвый szuperszonikus
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236надзéмный 

надзéмный felső, földfeletti
надзирáти felügyel
нáдзур felügyelet
надївáти felvesz
нáдїйный reményteljes
надїйный felvett
нáдїл rész
надїлéный felruházott
надїлёвати felruház
надїлити különböztet
надїти felvesz
нáдїя remény
нáдїяти ся reménykedni
надколóти átvág, átszúr fentről
надкусити átharap
надкушéный átharapott
надкýшовати átharap
надломити áttör
надломлéный áttört
надлóмлёвати áttörni
надмірность többlet
надмірный túlzott
надміру túlzottan
надмóрьскый tengerparti
наднимáти mérlegel
надняти átemel
надобывáти megszerez
надобыти szerez
надóвго hosszútávra
надóвколо körülötte
надогнýти meghajlít
надорвáти szakít, széttép
нáдпис felirat, megjegyzés
надпити belekortyol
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237 нáємный

надплéсти ráköt
надплїтáти rákötöget
надпорóти felhasít
надпорýчник hadnagy
надприрóдный természetfölötti
надраґýля nadragulya
надрізати felvág
надрізовати felvagdos
надрубáти felvág (pl. fát)
нáдрубно fi nomra
надрýбовати vagdos
надруковáти kinyomtat
надтяти levág
надтятый levágott
надурéный bolondított
надурити bolondít
надýти felfúj
надýти ся felfújni
надýтость puffadás
надýтый felfújt
надчоловік felsőbbrendű ember
надшывáти rávarrogat
надшыти rávarr
надъїдáти harap valamiből
надъїдженый megharapott, megkóstolt
надъїсти harap
надыйти feljön
нáдых lehelet
надыхати belehel
наеконóмити megspórol
наелектризовáти villamosít
нáєм bérlés
нáємник zsoldos
нáємный bérelt
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238нажéбраный 

нажéбраный összekoldult
нажéбрати koldul
нáжoвто sárgára (fest)
нажыти ся felhalmozni
нажыти felhalmoz
нáзад vissza
назбéрaный összegyűjtött
назбéрaти összegyűjt
назбéрaти ся összegyűjteni
назбивати felver
нáзва név
назвáти hív, megnevez
назвáти ся hívni, megnevezni
назганяти összeterel
наздївати felvesz
назначéный kijelölt
назнáчити kijelöl
назнáчовати kijelölget
назывáти hív
нáзывка becenév
назывник főnév
наименовáти megnevez
наисто tényleg
наівность naivitás
наівный naiv
наїдáти bosszant
наїдáти ся bosszantani
наїсти jóllakik
наїсти ся jóllakni
най leg
найближшый legközelebbi
нáйгýрше legrosszabbul
нáйгýршый legrosszabb
нáйдáлшый legtovábbi
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239 накручéный

нáйкрáсшый legszebb
нáйкýртшый legrövidebb
нáйлéгшый legkönnyebb
нáйлїпше legjobban
нáйлїпшый legjobb
нáймéнше legkevésbé
нáймéншый legkisebb
нáйпéрше legelőbb
нáйрáдше legjobban
нáйскóрше legkorábban
нáйскóршый leggyorsabb
найти talál, lel
накáзаня megbízás
наказáти megbíz
накáзовати megbíz
накáпкати csöpög
наквáсити savanyít
накéльо mennyire
накликати meghív
накликовати hívogat
наклонéный ferde, dőlt
наклóнность függőség, hajlamosság
наклóнный hajlamos
наколядовáти összekántál
наконéць végre, végére
накопáти megkapál
накормити megetet
накормлéный megetetett
накосити lekaszál
накошéный lekaszált
накрохмалéный kikeményített
накрохмáлити kikeményít
накрутити rácsavar, ráteker
накручéный csavart, tekert
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240накрýчовати 

накрýчовати teker
накýлько mennyire
накуповáти vesz, összevásárol
нáкурто rövidre
нáкуртше rövidebbre
накыпіти felforral
наладжéный ráhangolt
налáджованя ráhangolódás
налáджовати ráhangol
наладити készül, ráhangolódik
наладовáти készülődik
налáманый eltört
наламáти összetör
налáпати kifog
нáлегко könnyen
належáти ся feküdni, pihenni
налéжачы fekve
налетїти rárepül
наливáти tölt, kitölt
налипáти ráragaszt
налипнути ráragad
наличити kiszámol
налїво jobbra
налїгáти ragaszkodik
налїзти rámászik
налїпити ráragaszt
нáлїпка matrica
налїплéный ragasztott
налїплёвати ráragaszt
налїтáти rárepül
налляти önt
наложéный kiszabott
наложыти kiszab
налопонїти ся fecsegni
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241 намістити

налупити meghámoz
налуплéный hámozott
налыґати ся összeinni
нáмага erőfeszítés
намагáвость munkaképesség
намагáвый nehéz (feladat)
намáганя erőfeszítés
намагáти törekszik
намагáти ся törekedni
намадзґýляти megken
намалёвáти megrajzol
намастити megken
намастити ся megkenni
нáмах egyszerre, lendület
намахнýти ся lendületet venni
намáховати ся tervezgetni
намáцати tapogat
намáцовати kitapogat
намачáти bemárt
намачáти cя mártogat, tunkol
намащéный mártott
намáщованя mártogatás
намерзáти befagyaszt
намéрзнути befagy
намéрзнути ся befagyni
намéтаный felvázolt
наметáти felvázol
намінити szándékozik
нáмір szándék
намірéный célzott
намірити szándékol
наміряти kimér
наміряти kitűz
намістити megállapít
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242намістник 

намістник kormányzó
намістництво kormányzat
намістничый kormányzati
нáмісто helyette, cserébe
намітованя rádobás
намітовати rádob
намішовати keveredik
намнóго sokkal
намнóжыти megsokszoroz
намнóжыти ся megsokszorozni
намокáти megázik
намóкнути átázik
намолóти darál
намолотити ledarál
намолóчeный darált
намордовáти ся kimerülni
намотáти felteker
намóчeный ázott
намочити áztat
намочити ся beáztatni
намóчовати áztatgat
намóчовати ся áztatgatni
намудровáти bölcselkedik
нáмул mocsár
намулéный mocsaras
намулити saraz
намýченый gondterhelt, problémás
намýчити meggyötör
намýчити ся gyötrődni
нáмнягко lágyra
намывáти felmos
намыкáти meghúz
нанáшка keresztanya
нанáшко keresztapa
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243 напáхати ся

нанервовáти ся idegeskedni
нанéсти odahoz
нáново újra
наносити hord
нанóшeный hordott
нанóшовати hord
нáнуч éjszakára
нанюхати ся megszagolni
наобáлёвати felver
наóко látszatra, szemre
наóколо körülötte
наорáти felszánt
наострéный kiélezett
наóстрити megélez
наóстро élesre
наóчнo tettetve, álcázva
наóчный tettetett
нáпад támadás
нападáтелный támadó
напáдати támad
напаковáти bepakol, belakol (ételből)
напáлёвати befűt
напáлeный fűtött
напалити befűti a kályhát
напáмнять fejből
напaрити  gőzöl
напáрити alkalmaz
напарóвaный alkalmazott, felhasznált
напаровáти alkalmaz, használ valamire
напасовáти ráilleszt
напáсти megtámad
нáпастити fecseg, lármáz
нáпасть baj, szerencsétlenség
напáхати ся beparfümözni
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244напахнячéный 

напахнячéный parfümözött, illatos
напахнячити illatozik, illatosít
наперáти kiemel, hangsúlyoz
напéред előre
напéрек ellenkezőleg
напéрстник gyűszű
напечéный sütött, kisütött
напечи süt, kisüt
напинáти ráfeszít, kifeszít
написаный írott
написáти megír
напити ся berúgni
напитый részeg
наплáкати ся sírni
напланóваный tervezett, megtervezett
наплановáти tervez, megtervez, kitervel
нáпласт rétegeződés, réteg
наплáтати ráfi zet
наплéсти sző
наплéтеный szőtt
наплóдити alkot, teremt
наплювáти köp
напнýти feszít, tágít
нáпнутость feszültség
нáпнутый feszült
наповідáти összebeszél, összehord, 

  megrágalmaz
наповнéный megtöltött
напóвнёваня megtöltés
напóвнёвати megtölt
наповнити kitölt
напóвно teljesen, egészen
напóвняня töltelék, darálthús
наповняти tölt, megtölt
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245 напувґрáмотный

напоєный megitatott
напóёвати itat
напозáвтра holnapra
напозерáти ся gyönyörködni
напоити inni ad, megitat
напóлудне délben
напóлудня délre
напoлы félig, ketté
напоминаня emlékeztetés, fi gyelmeztetés
напоминáти emlékeztet, fi gyelmeztet
напóминка megjegyzés
напомнянýти emlékeztet
напопéрек keresztül, keresztbe
напопрéный csípős, borsos
напоприти borsoz
нáпор nyomás
напóрный nyomó
напорошéный beporozott
напорошыти beporoz
напорфіновáти beparfümöz
напорфіновáти ся beparfümözni
напóслїд végül, utoljára
нáправа megrendezés, szervezés
напрáвду tényleg, valójában
напрáвити kijavít
напрáво jobbra
напрáжыти kisüt
напримір például
напроґрамовáти beprogramoz
нáпросто egyszerűen
напýв félig
напувбóсый mezítláb
напувгóлый félpucér
напувґрáмотный félig iskolázott
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246напувсирота 

напувсирота félárva
напýдженый rémült
напýдити ijeszt
напýдити ся megrémülni
нáпуй ital
напустити kienged
напýхнути duzzad, dagad
напухнýтый duzzadt, dagadt
напущáти ráenged, kienged
напущéный kiengedett
напхáти megtöm, teletöm
напыхáти benyom, beszorít, teletöm
нарáда tanácskozás, ülés
нарáдити tanácsol
нарáдовати ся örvendezni
нáраз rögtön
нарáйбати kimos
нарáно reggelre
нарáтор narrátor
нараховáти megszámol
нарáція elmondás, elbeszélés
нарвáти letép, leszed (pl. virágot)
нареготáти ся kikacagni
нарéмность szenvedély
нарéмный szenvedélyes
наречи nyelvjárás, határozószó
нáрідко ritkán
нарізати kivág, bevág
наріканя gáncs, kifogás
нарікáти kifogásol
наріхтовáти kikészít
наркóза narkó, drog
наркомáн narkós, drogos
наркомáнія drogfüggőség
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247 нарýшовати

наркóтик drogfüggő
наркотичный kábítószeres
наробити csinál, elkövet
наробити ся dolgozni
нароблéный megcsinált
нáрод nép
народенины népség
народжéный született
нарóдити szül
нарóдник népbarát
нарóдницькый népbarát
нарóдностный nemzeti
нарóдность nemzet
нарóдный népi, nemzeti
народóвець nacionalista
народовéцькый nacionalista
народóвость nemzet
народóпис etnológia
народóписный etnológiai
народочисленя népszámlálás
нарóзум értelmesen, komolyan
нáроком szándékosan
нáрост növekedés
наростáти növekszik, erősödik
нарости növeszt
нáросток növekedés
нарубáти felvág, bevág
нáруд nép
наруковáти mozgósít
нáруч ölbe
нáручка karkötő
нарушáти megsért, áthág
нарýшованя sértés, áthágás
нарýшовати megsért, megbont
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248нарушы́тель 

нарушы́тель megsértő, békebontó
нарýшыти megsért
нáрціс nárcisz
нарывáти letép, leszedi a virágot
нарыти kiás
нáсада nyél (baltánál)
насаджéный ültetett, vetett
насáджовати ültetget, veteményez
насадити ültet, vet
насéленость lakosság
насéлен я lakosság
населити lakik, beköltözik
насéрдити feldühít
насéред között, közepén
насидїти ся kikölteni
насикати nedvesít, megáztat
насилник erőszakos
насилницькый erőszakoskodó
насилно erőszakosan
насилность erőszak
насилный erőszakos
насиловати kényszerít
насилство erőszak
насилствовати erőszakoskodik
нáсилу erővel
насиляти felfűz
насїдáти ráülepedik, lerakódik
насїнка napraforgómag
насїня mag
насїсти ráül, ránehezedik
насїчéный bevágott, bemetszett
насїчи bevág, bemetsz
насїяти vet, bevet, elvet
наскáковати ráugrik, ráveti magát
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249 нáспул

насклáдовати elrak, elraktároz
нáскок váratlan támadás
нáскоро gyorsan, sietve
наскóчити ráugrik, ráveti magát
нáскрузь teljesen (vizes)
наслїдити örököl
наслїдник örökös
наслїдный trónörökös, örökös
наслїдовати örököl
нáслїдок következtetés
наслїдственость örökletesség, örökölhetőség
наслїдственый öröklődő, örökletes
наслїдство örökség, hagyaték
наслїдувучый követő, utánzó
нáслїпо véletlenszerűen
наслýховати ся kihallgatni
насмердїти büdösít
нáсмерть halálosan
нáсміх gúny
насміхáти ся  kigúnyolni
насмічéный kigúnyolt
нáсмішка csúfolás
насмішковáти ся csúfolni
насміяти ся kigúnyolni, nevetni
насмолéный beszurkozott
насмолити beszurkoz
насолéный besózott
насолити besóz
насолоджéный édesített
насолодити édesít
нáспак fordítva
наспéред előre
наспівáти dúdol, félhangon énekel
нáспул közösen
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250наставáти 

наставáти közeledik, beáll, elérkezik
настáвити felállít, feltesz
наставляти oktat, tanácsol
настáвник nevelő, oktató
настáлый kioktató
настановити megállapít
настанóвка felállítás, elhelyezés
настановляти felállít, odaállít
настáти beteljesedik, elkövetkezik
настїнный falon levő, fali
настóёвати kitart valami mellett
настóйчивость állhatatosság, kitartás
настóйчивый kitartó
настóяти kitart
настрадáти ся megszenvedni valamiért
настрашéный rémült
настрáшеня lidércnyomás, rémálom
настрaшыти megrémít
настрaшыти ся megrémülni
настрóёвати hangol, készül
настругáти meggyalul
нáструй hangulat
нáступ támadás
наступáвучый elkövetkezendő, következő
наступáти rálép (valakinek a lábára)
наступити beköszönt, beáll
настýпник követő, tanítvány
настýповати követi
насувáти rátol, ráhúz
насукáти bedörzsöl
насýнути rátol, ráhúz
нáсухо szárazra
насушéный szárított, kiszárított
насушыти kiszárít, megszárít
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251 натопити

насýщный fontos, lényeges
насходити ся összegyűlni
нáсып töltés (vasúti)
насыпати önt, feltölt, ráhint
насыповати megszór
насычéность jóllakottság
насычéный jóllakott
насычованя jóllakás
натанковáти megtankol
натанцёвáти ся táncolni
нáтвердо keményre
натворити elkövet, művel
натéльо olyannyira
нáтепло melegen, melegre 

  (állítani valamit)
натерáти bedörzsöl
натерпіти ся elszenvedni
натéрьхати megrak, megterhel
натесáти lefarag
натечи befolyik, összegyűl
натиня vessző, szőlővenyige
нáтиск nyomás, ránehezedés
натискáти nyom, ránehezedik
натискнýти rányom
натїгати odavonszol, odacipel
натїговати vonszol
натїшыти megörvendeztet, örömet szerez
натїшыти ся megelégedni, örülni
наткáти sző
нáтовк ütés, karcolás
натовчéный ütött, karcolt
натовчи beüti (pl. a kezét)
нáтонко vékonyra
натопити befűt, fűt
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252наторговáти 

наторговáти kialkuszik
натрáфити rátalál
натреновáти felkészít
натрепáти letör, összetör
нáтрій nátrium
натровити uszít valakire, felbőszít
нáтроє három részre, vagy darabra
натрудити elfáraszt, kifáraszt
натрудити ся elfáradni, kifáradni
натýлько olyannyira
натýра természet
натуралізáція honosítás
натуралізм naturalizmus
натуралізовáти állampolgárrá fogad
натуралізовáти ся állampolgárrá válni
натурáлії természetbeni fi zetés
натурáлно természetesen
натурáлность természetesség
натурáлный természetes
натыкати megszurkál, teletűzdel
нать növényi szár, nyél
натягнýти megfeszít, meghúz
натяговати kinyújt, megnyújt
натягти meghúz, ráhúz
наýка tudomány
наукладáти  megbíz
наукóвець tudós
наýчованя tanítás, oktatás
научáти tanít, oktat
научéный tanult
научити megtanul
научити ся megtanulni
наýчник tanuló
наýчницькый tanulói
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253 націзм

наýчно-изглядовáтелный kutatási
наýчно-техничный mérnöki
наýчность tudományosság
нафабриковáти kifarag
нафарадловáти ся fáradozni
нафарбити kifest
нафарблéный kifestett, megfestett
нафіґлёвáти ся megviccelni
нафіглї vicc, poén
нафілмовáти fi lmez
нафіркати fi rkál
нáфта kerozin
нафталин naftalin
нафтóвый kerozinos
нафукати felfúj
нахапáти elkap
нахапáти ся elkapni
нахáповати elkapdos
нахвалéный megdicsért
нахвалити dicsér, megdicsér
нахватáти összefogdos, összekapdos
нахмýравити ся homlokot ráncolni
находити megtalál
находити ся lenni valahol
нахолодити lehűl
нáхрест keresztbe
нахылéный hajlamos
нахылити behajlik, meghajlik
нахылити ся meghajolni
нáхылный hajlított
нахыляти hajolgat
нахыляти ся hajolgatni
нáцабкы négykézláb
націзм nácizmus
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254націоналізáція 

націоналізáція államosítás
націоналізм nacionalizmus
націоналіста nacionalista
націонáлность állampolgárság
націонáлный nemzeti
націста náci
націстичный náci nézeteket valló
нáція nemzet
нацїлёвати céloz, kitűz
нацїлити fegyvert beirányoz, céloz
нацукрéный édesített, cukrozott
нацукрити megcukroz, édesít
нацяпкати csöpögtet
нач miért
начáлник főnök, vezető
начáлный vezetői, főnöki
начáлo kezdet
начáлство főnökség
начáлствовати irányítgat
начáсный aktuális
начати kezd
начéкати ся várni
начеряти kimer, kiszed
начéсаный megfésült
начесáти fésül
начесáти ся fésülködni
начинити megcsinál
нáчиня eszköz
начистити megtisztít
нáчисто tisztára
нáчорно feketén, vázlatosan
начýдо csodásra
начýхати megdörzsöl
наш miénk
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255 неблагый

нашвáкати korbácsol, üt
нашептáти súg, sugalmaz
нашіковáти ösztönöz
нашкóдити árt
нашкребтáти levakar, lekapar
нашкрябати megkapar, megpucol 

  (pl. újkrumplit)
нашмáрёвати rádobálgat, ráhajigálgat
нашмáрити rádobál, ráhajít
нашмаряти ráhajít, rálódít
нашоровáти soroz, felsorakozik
нашпановáти  felfokoz, megfeszít
нашпоровáти megspórol
наштімовáти megfelel, stimmel
нáшто miért
нашуміти lármáz, zörög, zajt csap
нáшырoко szélesre
нашыти megvarr
нáще éhgyomorra
нащипати megtapint, tapogat
наявити üzen
наяво jelen van, adva van
наязáти horgol, köt
наязовати meghorgol, megköt
нáярь tavasszal, tavaszra
нáятый bérelt
не  ne
неактуáлный nem aktuális
неандертáлець neandervölgyi ember
небесá ég
небéсный égi
небізувный megbízhatatlan
неблагодáрный hálátlan
неблагый káros
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256нéбо 

нéбо égboltozat
небóга szegény, parasztasszony
небóгый szegény, paraszt
небожá szegény
небóжчик  nincstelen
неборáк szerencsétlen
неборáча kétbalkezes
небоязливый bátor, merész
небрытваный borotválatlan
небывáлый hallatlan, rendkívüli
небытя nemlét
невáжность érdektelenség
невáжный nem fontos
невалóвшен hamis
невалóвшный nem igazi, nem eredeti
неварéный nyers
невáртый értéktelen
невгóдный alkalmatlan
невдáтный sikertelen
невдáча balszerencse
невéльо nemsok
невесéлый boldogtalan
невидимость láthatatlanság
невидимый láthatatlan
невинность ártatlanság
невинный ártatlan
невірность hitetlenség
невірный hitetlen
невіроятность valószínűtlenség
невіроятный valószínűtlen
невірник pogány
невірство hitetlenség
невіста menyasszony
невістка meny, menyecske
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257 недобрі

невозмóжность lehetetlenség
невозмóжный lehetetlen
невóлник rabszolga, fogoly
невóлный önkétlen, véletlen
невóля fogság, rabszolgaság
неволяшник kópé, tréfálkozó
неволяшный rossz, gonosz
невоспитаность neveletlenség
невоспитаный neveletlen
невошколóваность tanulatlanság
невошколóваный tanulatlan
невралґічный neuralgikus (orv)
невралґія neurológia, idegfájdalom
неврастéник neuraszténiás
невтрóн neutron
невчáс rosszkor
невчáсный korai
невысóкый nem magas, alacsony
негашéный oltatlan (mész)
негóдность alkalmatlanság
негóдный alkalmatlan, használhatatlan
неґатив negatív
неґативный negatív, tagadó, nemleges
неґáція tagadás, elhárítás
неґліжé neglizsé (könnyű öltözék)
неґовáти ignorál
недáвнїй nemrég történt
недалéкый közeli
недїйность érvénytelenség
недїйный érvénytelen
недїлимый oszthatatlan
недїля vasárnap
недїляшнїй vasárnapi, vasárnapos
недобрі nem jó, rossz
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258недобросóвістный 

недобросóвістный lelkiismeretlen
недóбрый rosszindulatú, ellenséges
недóвгый rövid
недовговічный rövid életű
недовіріє bizalmatlanság
недовірливость bizalmatlanság
недовірливый bizalmatlan
недовóлность elégedetlenség
недовóлный elégedetlen
недоговорéность be nem bizonyított
недоговорéный nem bizonyítható
недозволéность tilalom
недозволéный tiltott
недоїдáти koplal, alig eszik
недокóнченый befejezetlen
недолюблёвати nem szeret valamit
недомыслéность meggondolatlanság
недомыслéный meggondolatlan
недонóсок koraszülött
недопечéный sületlen
недописáти félbehagyja az írást
недопити félbehagyja az ivást
недопустимость tilalom
недопустимый tiltott
недораховáти elszámol, hibásan számol
недорéкый hebegő
недорікость hebegés
недоробити nem fejez be, nem dolgozza ki
недороблéный befejezetlen
недорóбок elégtelenség, hiány
недóрого olcsón
недорогый olcsó
недорозвитый fejletlen
недоростнýтый fejletlen
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259 неєднорáзовый

недорóсток ifjú
недослýхати félreért
недосолéный sótlan
недосóлёвати nem sóz
недоспáти keveset alszik
недоспівáти nem énekel végig
недостáток elégtelenség, hiány
недостатóчность elégtelenség, hiányosság
недостатóчный elégtelen, hiányos
недостóйный méltatlan
недостýпность elérhetetlenség, 

  hozzáférhetetlenség
недостýпный elérhetetlen, hozzáférhetetlen
недоýк ostoba
недоýмок zavar
недоучéный tanulatlan
недрýжный barátságtalan
недýйда ügyetlen
недýйдавець kétbalkezes
недýйдаво ügyetlenül
недýйдавость ostobaság
недýйдавый ügyetlen, ostoba
недяка ellenszenv, kedvetlenség
недячность kedvetlenség
недячный kedvetlen
неенґедовáти nem enged
неестетичный nem esztétikus
неетично nem etikusan
неетичный nem etikus
неєдéн nem ugyanaz
неєднáко különbözően
неєднáкый különböző
неєднорáзовость ismétlődés
неєднорáзовый többszöri
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260не є коли 

не є коли nincs mikor
нежáданый kéretlen, hívatlan
нежелáный nem kívánatos, kellemetlen
неженáтый nőtlen
незабалéный alkalmatlan
незабýдка nefelejcs
незабытый felejthetetlen
независимость függetlenség
независимый független
незагóєный nem gyógyult
незадóвго nemsokára
незáдарь nemhiába
незакóнно törvénytelenül
незакóнность törvénytelenség
незакóнный törvénytelen
незакрытый nyitott
незапéртый nyitott
незаселéный néptelen
незаслужéный méltatlan, igazságtalan
незвáный hívatlan, betolakodó
незвыкнýтость szokatlanság
незвыкнýтый szokatlan
незвычáйный szokatlan
незговорливый hallgatag
незгóда balszerencse
нездогадливый ötlettelen
нездорóвый beteg
незéмный földöntúli
незлáгoда nézeteltérés
незлóмность szilárdság
незлóмный szilárd
незмінный változatlan
незнáлость tudatlanság
незнáтый ismeretlen

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   260Ruszin-magyar szotar_190806.indd   260 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



261 нелюбéзный

незнáтя tudatlanság
незнáчный jelentéktelen
неінтерéсный érdekltelen
неінтеліґéнтный műveletlen
некаждоднёвый nem mindennapos
некваліфікóваный szakképzetlen
н екликаный hívatlan
некомпетéнтность illetéktelenség
некомпетéнтный illetéktelen
некорéктный igazságtalan, nem korrekt
некормлéный éhes, nincs megetetve
некорунóвaный koronázatlan
некошéный kaszálatlan, le nem kaszált
некрáсный csúnya, nem szép
некрещéный pogány, meg nem megkeresztelt
некрóлоґ nekrológ
нектáр nektár
некултýрный kulturálatlan
некываный érintetlen
нéлад egyenetlenség, viszály
нелáдный egyenetlen
нелáска kegyvesztettség
нелéгкый nem könnyű
нелеґáлный nem legális, illegális
нéлем nem csak
нелїнивый nem rest, dolgos
нелїпшый nem a legjobb
нелоґічно logikátlanul, nem logikusan
нелоґічность logikátlanság
нелоґічный logikátlan, nem logikus
нелоялный nem lojális
нелукáвый őszinte
нéлюб ellenszenv
нелюбéзный ellenszenves
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262нелюбость 

нелюбость utálatosság
нелюбый kellemetlen
нелюдськость embertelenség
нелюдськый embertelen
нéлюдь nem emberi lény
немаєтность nincstelenség
немаєтный nincstelen
немáло sok, nem kevés
немаловáжный fontos
немaлый elég nagy, tetemes
нематеріáлный anyagtalan
немéнше nem kevesebb
нéмеш nemes
нéмешство nemesség
нéмешськый nemesi
немилосéрдность kegyetlenség
немилосéрдный kegyetlen
немилостивый könyörtelen
немилость könyörtelenség
немилый kellemetlen
неміряный mérhetetlen, végtelen
немнóго nem sok
немногослóвный szűkszavú
немнóгый csekély
немолодый öreg
неморáлный erkölcstelen
немýдрый ostoba
нéмуч rosszullét, gyengélkedés
нéмучность gyengeség, betegesség
нéмучный gyenge, beteges
немыслимый hihetetlen, lehetetlen
немытый mosdatlan
ненáвидїти utál, gyűlöl
ненавистливый gyűlölködő
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263 неосторóжность

ненáвистный gyűlöletes
ненáвисть gyűlölet
ненадóвго nem hosszasan
ненáйлїпше nem a legjobban
ненáйлїпшый nem a legjobb
ненáрoком véletlenül
ненасилный esős, borús időjárás
ненасытность nagyétkűség, mohóság
ненасытный nagyétkű, mohó
ненатурáлный nem természetes
ненормáлность nem normálisság
ненормáлный nem normális
ненучéный közvetlen, kényelmes
необєктивность el  fogultság
необєктивный elfogult
необразóваность műveletlenség
необразóваный műveletlen
необычáйность szokatlanság
необычáйный szokatlan
неограниченость határtalanság
неограниченый határtalan
неоколоніалізм neokolonializmus
неолібералізм neoliberalizmus
неоліберáлный neoliberális
неоліт neolitikum, csiszolt kőkorszak
неолоґізм neologizmus
неóн neon
неонацізм neonácizmus
неопрáвданый indokolatlan
неопредїлéность bizonytalanság, határozatlanság
неопредїлéный indokolatlan, céltalan
неорґаничный nem organikus
неоріентóваный tudatlan, járatlan
неосторóжность óvatlanság
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264неосторóжный 

неосторóжный óvatlan
неофашізм neofasizmus
неофіціáлный nem hivatalos
неохóта ellenszenv, kedvetlenség
неоцїнимый felbecsülhetetlen
непáмнять feledés
непáрный páratlan, pár nélküli
непасýвучый nem passzoló, nem megfelelő
неперемóжный legyőzhetetlen
неперехóдный bennható, tárgytalan ige
неписаный íratlan
неплатитель rossz fi zető
неплатомóжность fi zetésképtelenség
неплатомóжный  fi zetésképtelen
неплóдный terméketlen
неплóдность terméketlenség, meddőség
непобідимость legyőzhetetlenség
непобідимый legyőzhetetlen
неповинный ártatlan
неповнолїтнїй kiskorú
непóвный nem teljes
неподвижный mozdulatlan
непозерáвучы vminek ellenére
непóзнатость ismeretlenség
непóзнатый ismeretlen
непоколибимый rendíthetetlen
непокóрность engedetlenség
непокóрный engedetlen
непокрытый fedetlen
непóкуй nyugtalanság
неполївливый hajthatatlan, makacs
непопулáрность népszerűtlenség
непопулáрный népszerűtlen
непорозýменя félreértés
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265 непрестáнно

непорóчность tisztaság, szeplőtlenség
непорóчный tiszta, szeplőtlen
непорýшность sérthetetlenség
непорýшный sérthetetlen
непорядность tisztességtelenség
непорядный tisztességtelen
непóрядок rendetlenség
непослýшник engedetlenkedő
непослýшность engedetlenség
непослýшный engedetlen
непотрéбность szükségtelenség
непотрéбный   szükségtelen
непохóпность megfoghatatlanság
непохóпный megfoghatatlan
непочтивость tiszteletlenség
непочтивый tiszteletlen
непрáвда hazugság
неправдивость hamisság
неправдивый hazug, hamis
неправдоподóбіє valószínűtlenség
неправдоподóбный valószínűtlen
непрáведность igazságtalanság
непрáведный igazságtalan
непрáвый igazságtalan
неправомóчный jogosulatlan
неправосилный érvénytelen
непрáвость igazságtalanság
непрáвый igazságtalan
непрактичность nem gyakorlatiasság, 

  nem praktikusság
непрактичный nem praktikus, nem gyakorlatias
непрерывность állandóság, folyamatosság
непрерывный állandó, folyamatos
непрестáнно állandóan, szüntelenül
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266непрестáнный 

непрестáнный állandó, szüntelen
непривычность szokatlanság
непривычный szokatlan
неприємность kellemetlenség
неприємный kellemetlen
непримиримость engesztelhetetlenség, 

  hajthatatlanság 
непримиримый hajthatatlan
неприрóдный természetellenes
непристóйность illetlenség
непристóйный illetlen
непричáстность elhatárolódás
непричáстный elhatárolódó, távolálló
неприятель ellenség, ellenfél
неприятелськый ellenséges
неприятно kellemetlen
неприятность kellemetlenség
неприятный kellemetlen
непробýдный felébreszthetetlen
непрофесіонáл amatőr
непрошéный kéretlen, hívatlan
непрямый görbe, képmutató ember
непудкýпность megvesztegethetetlenség
непудкýпный megvesztegethetetlen
нерáз nem egyszer, gyakran
нераціонáлный irracionális
нерв ideg
нéрв ный ideges
нервóза ideges ember
нервóзити idegeskedik
нервóзити ся idegeskedni
нервóзность idegesség
нервóзный ideges
нереáлность irrealitás, valótlanság
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267 несолéный

нереáлный irreális, valótlan
нереґулáрный szabálytalan
нéроб munkanélküli
нероздїлный oszthatatlan
нерозлýчный elválaszthatatlan
нерозрывный szétszakíthatatlan
нерóзум butaság
нерýськый nem orosz
нерýшаный szűz, szűzies
несвідóмость tudatlanság
несвідóмый tudatlan
нéсеный hordott
несерéнча nem szerencse, szerencsétlenség
несеренчливость szerencsétlenség
несеренчливый szerencsétlen, nem szerencsés
несеріóзно komolytalanul
несеріóзность komolytalanság
несеріóзный komolytalan
несклáдный összefüggéstelen, zavaros
нескóро majd, nem egyhamar
нескóрый késői
нескýсность íztelenség
нескýсный íztelen
нескрóмность szerénytelenség
нескрóмный szerénytelen
неслáвный szégyenletes, gyalázatos
неслїдно nyomtalanul
неслїдный jelentéktelen
несміло bátortalanul
несмілость bátortalanság
несмілый bátortalan
несовмістность összeférhetetlenség
несовмістный összeférhetetlen
несолéный sótlan
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268неспóкуй 

неспóкуй nyugtalanság
неспокýйно nyugtalanul
неспокýйный nyugtalan
несполягливый megbízhatatlan
неспосóбность alkalmatlanság
неспосóбный alkalmatlan
несправодливо igazságtalanul
несправодливость igazságtalanság
несправодливый igazságtalan
нестáрый nem öreg, fi atal
нéсти hoz, visz, visel
несýчый hozott, vitt, viselt
несхóпность eltérés
несхóпный eltérő
нетерпезливо türelmetlenül
нетерпезливый türelmetlen
нетерпимый tűrhetetlen
нетлїнный múlhatatlan
н éто nettó
нетóчно pontatlanul
нетóчность pontatlanság
нетóчный pontatlan
нетрібность zagyvaság, rendetlenség
нетрібный rendetlen, felületes
нéук tudatlanság, udvariatlanság
неýкость udvariatlanság
неýкый udvariatlan
неурóда terméketlenség
неучéный tanulatlan
нефáйно csúnyán, rosszul
нефáйный csúnya, rossz
неформáлность fesztelenség 
неформáлный informális, nem hivatalos
нефролóґія nefrológia
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269 нижнїй

нехáрник rendetlen, kócos
нехáрный koszos
нéхарь rendetlenség, kosz
нехóснавый használhatatlan
нехыбный hibátlan
нецензýрный cenzúrázatlan
нецїлком nem egészen
нецїлый nem egész
нечестивый becstelen, tisztességtelen
нечéстность tisztességtelenség
нечéстный tisztességtelen
нечистóтный piszkosság, mocskosság
нечитавый gyengeelméjű
нечýтый halk
нешікóвный ügyetlen, esetlen
нешколóваность tanulatlanság, iskolázatlanság
нешколóваный tanulatlan, iskolázatlan
нещáдный irgalmatlan
нещастливый szerencsétlen
нещáстя szerencsétlenség
нещирость őszinteség hiánya
нещирый nem őszinte
неякостный nem minőségi
неясность homályosság
неясный homályos
нє  nem
нєт nem
ни nézd
ниґда soha
ниґда-шýга soha
ниже lejjebb
нижезазначéный lent említett
нижник fi lkó, alsó (kártyában)
нижнїй alsó
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270нижый 

нижый alacsony
низ lent
низинá völgy
низко mélyen, lenn, alacsonyan
низкость mélység
низкый mély, alacsony
нийна néni, nénje
нико senki
никого senkit
никотрый semmilyen
никус egyáltalán nem
нитка cérna, fonál
нич semmi
ничый senkié sem
ништо semmi
нияк sehogy
ниякый semmiféle
нікел nikk el
нікотин nikotin
німб nimbusz
німфа nimfa
німфомáнія nimfománia
німфомáнка nimfomániás
ніт nem
нітрáт nitrát
нітрит nitrit
нітроґéн nitrogén
нітроґліцерин nitroglicerin
нїжность kedvesség
нїжный kedves
нїмáк néma
Нїмець Német
нїмéцькый német
нїміти némul
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271 нововік

нїмóта némaság
нїмый néma
Нїр Nyír
Нїрвáшварі Nyírvasvári
Нїрґéлше Nyírgelse
Нїрдерж Nyírderzs
Нїредьгáза Nyíregyháza
нїредьгáзець nyíregyházi férfi 
нїредьгáзка nyíregyházi nő
Нїрлýґош Nyírlugas
Нїрпіліш Nyírpilis
Нїрчáсарі Nyírcsászári
нїт nem
но  na
но-но na-na
новáк újító (fn)
новáтор újító (fn)
новáторство újítás
новáторськый újítási
новéла novella
новеліста novellaíró
новéмбер November
новембрóвый novemberi
новéнькый új
новинá hírek, újdonság
новинáрство újságírás
новинáрськый újságírói
новинáрь újságíró
новинка újság, napilap
новинкóвый újságos
новиночка újdonság
новійшый legfrissebb, legújabb
новіцій novícius, szerzetes jelölt
нововік új idő
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272новодóбый 

новодóбый korabeli, valakivel egykorú
новозавітный újtestamentumi
новозаложéный újonnan alakult
новозбудóвaный újonnan épült
новомóдный újdivatú
новонаселéный újranépesített
новоотворéный újonnan nyitott
новороджéный újszülött
новорýчный újévi 
нóвость hírek
новóта újítás
новóтный új
нóвта nóta, melódia
новтáрoш nótás
новый új
Новый Сад Újvidék
новосáдськый újvidéki
нoгá láb
ногавицї női nadrág
ногавиця nadrág
ногавичник polgár, városlakó
ногавичный polgári
ногáвка nadrágszár
ногáвчата rövid nadrág
ногáтый hosszúlábú
Нóдьчейч Nagycsécs
нóже nahát
нóжный késes
нóжык kés, zsebkés
ножыско bicska
нóжычкы olló
нокáвт kiütés ökölvívásban
нокавтовáти ki üt ökölvívásban
нокдáвн leütés ökölvívásban
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273 носталґія

ноктýрно noktürn (éji zene)
номáд nomád
номенклатýра névjegyzék
номінáл névérték
номінáлный névleges
номінатив névmás, nominális
нóнсенс abszurd, nonszensz
нонстóп nonstop
нóра barlang
нóрма előírás, norma
нормáла normális érték
нормалізáція rendezés, szabályozás
нормалізовáти rendez, szabályoz
нормáлно normálisan
нормáлный normális
норматив előírás, szabályozás
нормативный előírt, szabályszerű
нормóвaня szabályozás
нормовáти szabályoz
нормовáч szabályozó (fn)
нóронч narancs
норончóвый narancsos
носáйка nagyorrú lány
носáтый nagyorrú fi ú
носáч nagyorrú
нóсик kis orr
носиско nózi, orrocska
носитель hordozó, képviselő
носити hordoz
нóсич hordár
нóсный teherhordó
носóвый zsebkendő
носорóжець orrszarvú
носталґія nosztalgia

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   273Ruszin-magyar szotar_190806.indd   273 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



274ностріфікáція 

ностріфікáція külföldi diploma elismerése
ностріфіковáти külföldi diplomát elismer
нóта hangjegy
нотáрськый közjegyzői
нотáрь közjegyző
нотáція jelölés
нóтес notesz, jegyzetfüzet
нóтный kotta
нотовáти kottát olvas
нóутбук notebook, laptop
нóхтик körmöcske
нóхуть köröm
ночóваня éjszakázás
ночовáти éjszakázik
нóша teher
ношéный hordott, viselt
нóшеня hordás, viselés
нýда unalom
нýдити unatkozik
нýдити ся unatkozni
нудізм nudizmus
нудіста nudista
нýдный unalmas
нудь unalom
нýканя nógatás
нýкати nógat
нуклеáрный nukleáris
нýла nulla
нулóвый nullás
нýлтый nullás
нумерáція számozás
нýмеро szám, házszám
нумеровáти számoz
нумізмáтика numizmatika
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275 няти

нýряти alámerül
нус orr
нýтити kényszerít
нуч est
нучéный esti
нучный esti, éji
ню ő, neki, nála
нюáнс árnyalat
Ню-Йóрк New York
нюпати rafi náltan gondol
ня  engem
нянькo apa
нянькув apának, apai
няньо apa
нянюв apával, apai
няріка nyárika, nyári konyha
няти elvesz, magához vesz

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   275Ruszin-magyar szotar_190806.indd   275 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



О

о  ó
оáза oázis
обá mindkettő
обагрити vörösre fest
обáдва mindkettő
обáлёвати meghemperget
обалити meghemperget
обаляти meghemperget
обановáти megbán
обберáти kifoszt, kirabol
оббивáти burkol
оббити burkol
оббіговати körbefut
оббрытвати borotvál
обвáл szakadék
обвáлёвати befon, beburkol
обваляти befon, beburkol
обварéный leforrázott
обвáрёвати leforráz
обварити leforráz
обвивáти körbeteker
обвинéный vádlott
обвинёвáти vádol, perel
обвинити vádol
обвиняти vádol
обвити körbeteker
обвішати körülrak
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277 обезбóлёвати

обвішовати körülrak
обганяти megelő z
обглóданый lerágott
обглóдати megrág, lerág
обглядати megnéz
обглядовати körülnéz
обговорéный átbeszélt, megbeszélt
обговорити megtárgyal, megbeszél
обгóрёвати megég
обгоріти leég, megég
обгорнýти körbeteker
обгороджéный körülkerített
обгородити  elkerít, körülkerít
обгородити ся bekeríteni, elkeríteni
обгорóджовати  bekerít, elkerít
обгорóджовати ся elhatárolni
обгрызáти megrág, lerág
обгрызти megrág, lerág
обдарéность tehetség
обдарéный tehetséges
обдарити megajándékoz
обдерáти lehánt
обдерáти ся lehántani, megkarcolni
обдéрти  megkarcol, megsért
обдéрти ся megkarcolni, megsérteni
обдувáти átfúj, lefúj
обдýманый megfontolt
обдýмати megfontol, átgondol
обдýмованя megfontolás, átgondolás
обдýмовати fontolgat
обдурéный becsapott
обдýрёвати részed, becsap
обдурити részed, becsap
обезбóлёвати érzéstelenít
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278обеліск 

обеліск obeliszk
оберáти elvesz
обернýти begöngyöl
обернýти ся megfordulni
обернýтый becsomagolt
обéртаня forgás
обертáти  forog, megfordít
обертáти ся megfordulni, forogni
обескрóвити kivéreztet
обеспечéный biztosított
обеспéчити gondoskodik, biztosít
обеспéчовати biztosít, gondoskodik
обессмéртити hallhatatlanná tesz
обесцїнити elértéktelenedik
обесчéстити megsért
обесчéщовати megsért
обєкт tárgy
обєктив objektív
обєктивность tárgyilagosság
обєктивный tárgyilagos
обзéраня áttekintés
обзерáти megtekint, hátranéz, körülnéz, 

  visszanéz
обзерáти ся körülnézni
óбзор áttekintés, kilátás
óбзорный áttekintő
обі mindkettő
óбід ebéd
обідати ebédel
обідві mindkettő
обіднїй ebéd (mn)
обідня ebédlő
обідняшнїй ebéd (mn)
обірýчный kétkezi
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279 обливáчка

обіцянка ígéret, eskü
обіцяный ígért
обіцяня ígéret
обіцяти megígér, ígéretet tesz
обїдáти megrág, lerág
обїсти falánkság
óбклад pakolás
обклáдженый bekerített
обклáдка burkolat, borítólap
обклáдовати burkol, körülvesz
обклáсти körülvesz, körülrak
обкопáти körülás
обкóповати körülás
обкрáдовати meglop
обкрáсти meglop
обкрутити körülteker
обкручéный körültekert
обкусáти megrág
обкýсовати megrág
óблaк felhő
областный megyei
óбласть megye
óблaча felhő
облачиско felhőzet
óблачок felhőcske
облéстный hízelgő
облечéный felöltöztetett
облечeня öltözés
облечи  öltöztet
облечи ся öltözni
обливаня lelocsolás, leöntés
обливáти  lelocsol
обливáти ся lelocsolni
обливáчка locsolókanna
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280облизáти 

облизáти lenyal
облизáти ся megnyalni
облизовати  lenyal
облизовати ся lenyalni, nyalogatni
облысїти kopaszodik
обліґáція kötvény
облýда csalás, ámítás
облýдник csaló
облюбéнець kiválasztott
облюбéный kedvelt
обмадярити elmagyarosodik
обмадярити ся elmagyarosodni
обмалёвáти lerajzol
обмáна csalás, csalódás
обмáнный csaló (mn)
обмáнство csalás, ámítás
обманýти becsap, félrevezet
обмастити beken, bemázol
обмахлёвáти megtéveszt
обмáцати tapogat
обмáцовати áttapogat
обмáщовати beken, kiken
обмерзáти befagy, megfagy
обмéрзнути átfagy
обметáти megdobál
обміняти kicserél, becserél
обміняти ся kicserélni
обмірёвати kimér, felmér
обміряти körülmér
обмітовати átsöpör, körbesöpör
обнимáти megölel, átkarol
обнимáти ся ölelkezni
обновити felújít, megújít
обновлéный megújított
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281 обрáдовати ся

обнóвлёваня megújítás, felújítás
обнóвлёвати megújít
обнóшовати elhord
обняти átölel
обняти ся ölelkezni
обогатити gazdagít
обогатїти meggazdagodik
обогáчовати  gazdagodik
обогáчовати ся gazdagodni
обогнáти megelőz
обоготворити  istenít
обоготворяти istenít
ободрити bátorít, buzdít
обóє mindketten
обóжаня imádat
обожáтель imádó
обожáти imád
обожествити istenít
обожествлéный istenített
обожествляти istenít
обокрáсти meglop
оборóна  védekezés
оборонéный  védett
оборонитель  védő
оборонителька  védő (nőnemű)
оборонити védelmez
оборонити ся védekezni
оборóнный védő, védelmi
обороняти védi, védekezik
обороняти ся védekezni
обоснóваный indokolt
обосновáти indokol
обрáдовати  megörül
обрáдовати ся megörülni
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282óбраз 

óбраз festmény
образéць minta
óбразность szemléletesség
óбразный jelképes, képletes
образóваность képzettség, műveltség
образóваный művelt, tanult
образóваня képzés, oktatás
образовáтелный műveltségi
образовáти alkot, képez
образовáти ся képződni, keletkezni
образóвый festői
óбразча példa
óбразчик fi lmkocka, minta, képecske
обрáти elvesz
обрáтный ellenkező
обраховáти megszámol
обрахункóвый számítási, számolási
обрахýнок számítás
óбрис rajz, vázlat
обрисовáти megrajzol
обрисóвовати körülrajzol
обрізаный levágott
обрізати levág
обрізованя körülvág
обрізовати körülvág
оброблéность megmunkált
оброблéный  megmunkált
обрóблёвати  megmunkál
обробити  megmunkál, feldolgoz
óброк abrak
оброснýтый szőrös
обростáти ся benőni
обрости benő
обрубáти levág
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283 обсїсти

обрубити levág
обрублéный levágott
обрýбовати levág
óбрус terítő
обрусити eloroszosodik
обруснáчити eloroszosodik
обруснáчити cя eloroszosodni
óбруч abroncs
обручáлный eljegyzési
обручáти eljegyez
обручáти ся eljegyezni
обрýченя eljegyzés
обручити eljegyez
обручити ся eljegyezni
обрýчка eljegyzési gyűrű
обрывáти letép, leszakít
обрызґаный  befröcskölt
обрызґати  befröcsköl
обрызґати ся befröcskölni
обрызґовати l  elocsol
обрызґовати ся lelocsolni, lefröcskölni
обрытвати borotvál
обрытвати ся borotválkozni
обряд szertartás
обрядити rendez, kitakarít
обрядность rítus
обрядóвый rituális
обсаджéный  beültetett
обсáджовати  körülültet
обсадити  beültet
обсерватóрія csillagvizsgáló
обсервáтор csillagász
обсїдáти körülül
обсїсти körülül
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284обскýбати 

обскýбати körültép
обсловáчити elszlovákosodik
обсловáчити ся elszlovákosodni
обслýга kiszolgálás
обслýговати kiszolgál
обслужыти kiszolgál
обсóхнути kiszárad, megszárad
обстáва elkerítés
обставáти elkerít, körülrak
обстанóвка bútorzat, környezet
обстáти marad
обстрілёвати tüzel, bombáz
обстріляти lő, lövet
обстругáти  farag
обстрýговати lefarag
обстрýкція  obstrukció
обстрычи megnyír
обступити körülvesz
обстýплёвати körülvesz
обсуджéный megrágalmazott
обсýджовати tanácskozik, megbeszél, 

  megvitat
обсудити elbírál
обсхнýти megszárad
óбсяг terjedelem, méret
обсягáти átfog, átkarol
обтерáти töröl
обтерáти ся megtörölni
обтéрти  megtöröl
обтéрти ся megtörölni, letörölni
обтесáти megfarag
обтéсовати megfarag
обтинáти levág
обтїгати befed, bevon
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285 обывáтельство

обтїговати befed, bevon
обтягнýти áthúz (huzatot), bevon
óбув lábbeli, cipő
обýваня lábbeli, cipő
обувáти cipőt felhúz
обувáти ся cipőt felhúzni
обукраинити elukránosodik
обукраинити ся elukránosodni
обýти  cipőt felvesz
обýти ся cipőt felvenni
óбух kardfok
обхватити körülfog
обхвáчовати  körülfog
обхóд  körüljárás
обхóджовати körüljár, körülmegy
обходити körüljár, körülmegy
обхóдный megkerülő
обцїловáти körbecsókol
обчистити megtisztít
обшывáти körülvarr
обш ывка körülvarr
обшырный terjedelmes, tágas
обшыти  körülvarr, beszeg
обшытый körülvarrt
общелюдськый össznépi
общеобразóвный közművelődési
общепознáтый általánosan elismert
общéственость közvélemény
общéственый társadalmi
óбщество társadalom
óбщность közösség
óбщый közös
обывáтель polgár
обывáтельство polgárság
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286обыйти 

обыйти körüljár
обыстя tulajdon, birtok
обычай szokás
обычáйно természetesen
обычáйный szokásos
обявити bejent, közöl
обявити ся felbukkanni
обявлéный bejelentett
обявляти belejelent
обявляти ся megjelenni
обязáти  elkötelez
обязáти ся elkötelezni
обязовати kötelez
обязовати ся elköteleződni
обяснёваня magyarázat
обяснёвати magyarázkodik
обяснёвати ся magyarázkodni
обяснити felvilágosít, elmagyaráz
óвад bögöly
овáл ovális
овáлный ovális
овáції ováció
оввá csakugyan, dehogy
овдовіти megözvegyül
óвен juh, bárány
овéс zab
овéчка juh
овéчый juh (mn)
овіреный javított, hivatalos
овірити kijavít
овладїти hatalmába kerít
óвода óvoda
óвоч zöldség
овочный  zöldség (mn), zöldséges
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287 огрівáлник

овріяш óriás (fn)
óвчый juh (mn)
огварéный megrágalmazott
огвáряня kikötés, elszólás, nyelvbotlás
огваряти megrágalmaz, 

  feltételként megszab
огéнь tűz (fn)
огласити bejelent, tudat, közöl
óгласкы kihirdetés, hirdetés
оглашáти bejelent, tudat, közöl
оглупіти (el)butul
оглýхнути megsüketül
оглушéный megsüketített, megsüketült
оглýшовати megsüketít
огнёвый tűz (mn), tűzi, tüzes
огнёгáсный tűzoltási
óгник lángocska
огнистый heves, lobbanékony
огняный tüzes, lángoló
огóв hohó! ohó!
оголéный  fedetlen, meztelen
огóлёвати lemeztelenít, feltár, leleplez
оголити lemeztelenít, feltár, leleplez
оголити ся levetkőzni
оголяти levetkőzik, leleplez
огорóда konyhakert
огороджéный  bekerített
огорóджовати bekerít
огородити  bekerít
огородити ся bekeríteni
ограничéный  korlátozott
ограничити korlátoz
ограничовати korlátoz
огрівáлник fűtőtest
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288огрівáлный 

огрівáлный  fűtési
огрівaня fűtés
огрóмный hatalmas, óriási
од  -tól, -től
óда óda
одберáти elvesz
одвéрок ajtófélfa
оддавáти odaad
оддавáти ся férjhez menni
оддaти odaad
оддати ся férjhez menni
оддáвна régről
оддїленя elválasztás
оддїлити elválaszt
оддїляти elválaszt
одéжа ruházat
одївáти öltöztet
одїдичити örököl
одїти felvesz
одкрывáти kinyit
одкрыти kinyit
одлетїти elrepül
одлїтáти elrepül, elszáll
одмывáти kimos, lemos
одмывáти cя kimosni
одмыти kimos, lemos
одмыти ся kimosakodni
одобрáти elvesz, kiválogat
одобрéный jóváhagyott
одобрити helyesel
одобряти jóváhagy
одповідáти felel
одповідно megfelelően
одповідный felelős
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289 океáн

óдповідь válasz, felelet
одповісти felel, válaszol
одпочивáти pihen
одпочинок pihenés
одпочити pihen
одпрáвити elküld
одправляти elküld
одректи ся lemondani, letagadni
одреченя megtagadás
одречи ся lemondani, letagadni
одрікáти ся letagadni
одробити ledolgoz
одробляти ledolgoz, kidolgoz
одушевити lelkesít, életre kelt
одушевляти lelkesít
ож hogy (kötőszó)
ожывáти feléled, életre kel
ожывити feléleszt, életre kelt
ожывляти feléleszt, életre kelt
ожыти feléled
озвáти ся válaszolni
óзеро tó
озирáти körültekint, megszemlél
озлóбити felbőszít, elkeserít
óзнамка közlés, értesítés 
означáти megjelöl, jellel ellát
означéный megjelölt
означити megjelöl, jellel ellát
ознáчовати megjelöl, jellel ellát
óзон ózon
óзыв megszólítás, rászólás
озывáти fordul vkihez, megszólít
озывáти ся megszólítani
океáн óceán
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290окламáти 

окламáти megcsal, megtéveszt
окламáти ся megcsalni, megtéveszteni
оклáмство csalás
оклеветáти megrágalmaz
óко szem
окóлиця kerület
окóлность körülmény
окóлный kerülő (útvonal)
óколо körös-körül
окрáєць levágott darab, szelet
окраёвый másodrendű, mellékes
окрáина helység, terület széle
óкрем kívül, kivéve
окрéме külön
окрéмый különálló
окрóпець kapor
óкруг kerület
окрýглый kerek, gömbölyű
окрyженя környezet, körülzárás
окружный kerületi
окружыти körüláll, körülvesz
оксіґéн oxigén
оксідáнт oxidáló szer
октóвбер októ ber
октовбрóвый októberi
окуліста szemorvos
окулярёш szemüveges
окулярі szemüveg
окупáнт megszálló
окупáція megszállás
окупіровати megszáll
олаёвый olajos
олаити olajoz
олáй olaj
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291 оперовáти

Óлґа Olga
óле íme, lám
óлень szarvas
оленя szarvasborjú
олива olajfa, olívabogyó
оливóвый olívás
оліґáрх oligarcha
олімпіáда olimpia
олімпійськый olimpiai
óлово ón
óлтарь oltár
омáчка szósz
омéґа ómega
омрачáти elszomorít
омрачити elszomorít
онá ő (nőnem)
онáдити csalogat
они ők
онїмілость dermedt, megnémult
онїміти megnémul
ономáстика tulajdonnevek jegyzéke
онь éppen, sőt, még
опáсность veszély
опáсный veszélyes
опáчина evezőlapát, rőzseköteg
óпера opera
оперáти megtámaszt
оперáти ся támaszkodni
оперативный műveleti, operatív
оперáтор operatőr
операційный műtéti
оперéта operett
óперный opera (mn), oper ai
оперовáти operál, műtétet végez
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292óпис 

óпис leírás
описáти leír
описовати leír
опіка gondoskodás
опіковати ся megégni
опікýн gyám (férfi )
опікýнство gyámság
оплáковати sirat, elsirat
оплóднити megtermékenyít
опоити leitat
опонéнт ellenfél, opponens (férfi )
опоновáти opponál
опóра támasz, pillér
опóрный támasztó
оправдáтелный igazoló
оправдáти igazol
оправдáти ся igazolni
опрáвдовати igazol, tisztáz
опрáвдовати ся tisztázni
опредїлéный meghatározott
опредїлити meghatároz
опредїляти meghatároz
опровергáти cáfol
опровeрженя megcáfolás, cáfolat
óптика optika
оптичный optikai
оптімáлный optimális
оптімізм optimizmus
оптіміста optimista
оптімістичный derűlátó, optimista
опубликóваный közzétett
опубликовáти közzétesz
óпусто hiába
óпція opció
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293 орнáмент

óпыт tapasztalat
óпытный tapasztalt
опять ismét
оранжéрія melegház, üvegház
óраня1 szántás
óраня2 ordítás
орáти felszánt
орáтор szónok
орáторськый szónoki
орбіта keringési pálya
óрґан szerv
орґáн orgona
орґаничный szerves
орґанізáтор szervező
орґанізаційный szervezési
орґанізáція szervezet
орґанізм szervezet (élőé)
орґанізóваный megszervezett
орґанізовáти megszervez, rendez, lebonyolít
орґаніста orgonosita
óрґія orgia
орґóна orgona
орéл sas
оріґінáл eredeti
оріґінáлность eredetiség
оріґінáлный eredeti
оріентáція tájékozódás
оріх dió
оріхóвый diós
орішок dió
оркéстер zenekar
орлáй óraütés
орлиный sas (mn)
орнáмент díszítés
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294орсáґ 

орсáґ állam
ортоґрафичный helyesírási
ортоґрáфія helyesírás
орýда igazgatás, irányítás
орýдіє szerszám
орýдовати irányít, igazít
орýжіє fegyver
орýжный felfegyverze tt
орхідéя orchidea
осá darázs
осамéный elhagyatott, magányos
осамити egyedül hagy
осамити ся egyedül maradni
осаміти egyedül marad
освідчити ся igazolni
освіжовати felfrissít
освіжовати ся felfrissülni
освіжыти felfrissít
освіжыти ся felfrissülni
освітити megvilágít
освітлéный felvilágosított, megvilágosított
освітленя világítás
освіченый világos
освіченя világítás
освічовати világít
осéннїй őszi
óсень ősz
осиротити elárvul, megárvul
осиротїти elárvul, megárvul
осквéрнёвати meggyaláz
осквернити meggyaláz, megbecstelenít
оскорбителный gyalázó, bántó
оскорбити megbánt, meggyaláz
оскорбити ся megsértődni
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295 осторóжный

оскорбляти megsért, megbánt
ослабити gyengít
ослабіти gyengül
ослáбнути legyengül
ослїпити megvakít, elvakít
ослїплёвати megvakít
ослободженя szabadulás, felszabadulás
ослободителный felszabadító (mn)
ослободитель felszabadító (fn)
ослободити felszabadít
ослободити ся felszabadulni
ослýтнути megnyomorít
осміёвати kinevet
осміяти kifi guráz, kinevet
осмыслёвати értelmez
осмыслити értelmez
оснóва szótő, alap
оснóваня alapítás
основáтель alapító
основáти alapít, létesít
оснóвлёвати létesít, megalapít
основный alapos, alapvető
осóба egyén, személy
осóбеность sajátság, sajátosság
осóбено különösen
осóбеный különös, sajátos, sajátságos
особитость jellegzetesség
особитый jellegzetes, sajátos
осóбность sajátosság,   sajátság
осóбный egyéni
осóбый különleges, különös
остáти abbahagy
осторóжность óvatosság
осторóжный óvatos
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296острити 

острити hegyez, élez
óстров sziget
островéрьхый csúcsos, hegyes végű
острóвка szigetecske
острóга szigony
остроóкый sasszemű
острóта élesség
остроýмный éles elméjű
óстрый éles, hegyes
óстря  él, hegy (késé)
осýджовати megró, korhol
осудити  elítél
осуществéный megvalósult
осуществити megvalósít, valóra vált
осуществляти megvalósít, valóra vált
осятити megszentel
осячовати megszentel
отвіт válasz, felelet
отвітити felel, válaszol
отвітственость felelősség
отвітственый felelős, komoly
отвічáтелный felelős
отвічáти felel, válaszol
отворéность nyitottság
отворéный nyitott
отвореня megnyitás
отворити kinyit, felnyit
отворити ся felnyílni, kinyílni, kitárulni
отвóряня megnyitás
отвoряти felnyit, felavat
отвoряти ся megnyílni
óтвур rés
отéць apa
отéчество haza

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   296Ruszin-magyar szotar_190806.indd   296 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



297 охáрный

отповідáти válaszol
óтповідь válasz
отповісти válaszol
отпочинок pihenés
отпочити pihen
óтпуст zarándoklás
отпустóвый zarándoklati
отпустян zarándok
отрóва méreg
отровлéный megmérgezett
отровити megmérgez
отровити ся megmérgezni
отровляти megmérgez
отцюзнина szülőföld, haza
отченáш Miatyánk
отчизна haza
óтчим mostoha apa
óтчый apai, atyai
офензива offenzíva
офіра áldozat
офіровáти áldoz
óфіс iroda
офіцéр tiszt
офіцéрськый tiszti
офіціáлно hivatalosan
офіціáлный hivatalos
офóрмити al  kalmaz, elintéz, kivitelez
офóрмити ся elintézni, kivitelezni
офóрмлёвати alkalmaz, elintéz, kivitelez
офсáйд lesállás (labdarúgásban)
охабéный elhagyatott
охабити hagy, elhagy
охабляти hagy, elhagy
охáрный rendes, takaros, tiszta
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298охолóда 

охолóда kihűlés, lehűtés
охолодити lehűt
охóта1 vadászat
охóта2 kedv
охóтник vadász
охóтный vadász (mn), vadászati
охрáна őrzés
охранéный őrzött
охранитель őrző
охранити őriz, véd
охрáнный őr (mn), őrzési, védelmi
охраняти őriz, véd
охтéма soha
охудобнїти elszegényedik
оцапіти meghülyül, megkukul
оцéт ecet
оцїлёвый acélos
óцїль acél
оцїнéный megbecsült
оцїненя értékelés
оцїнёвати becsül
оцїнити értékel
оцїнка értékelés, osztályzat
оцїняти értékel, becsül
оцтóвый ecetes
очалóваный megcsalt
очаловáти megcsal
очаловáти ся csalatkozni, csalódni
очевидець szemtanú
очевидность nyilvánvalóság
очевидный nyilvánvaló
очередный következő
óчередь sor (pl. pénztárnál)
очистити tisztít
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299 ощипок

очищáти tisztít
очищеня megtisztítás
óчі szem
óчко pont, jel, jegy
очковáти szemez, olt
очмелити sokkol
óчный szem (mn)
ошалїлый félkegyelmű
ошалїти eszét veszti
óща ostya
ощаный ostya (mn), ostyás
ощастливити boldoggá tesz
ощастливлёвати boldoggá tesz
ощипок kovásztalan kenyér
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пáва páva
Пáвел Pável (Pál)
пáвза szünet
павіліóн pavilon, kiállítási csarnok
паґлёвáти fi gyel vkire
пад pad
пáдалиця hullott gyümölcs
пáданя esés
пáдати esik, bukik
пáдавучый eső, hulló
падеж eset (nyelvtani)
падиволос hajhullás
падина dög
падімéнт padló
падлáш padlás
пáжера falánk
пажерлив ость falánkság
пажерливый falánk
пáжерный falánk
пáжыть pázsit
пáзити fi gyel
пáзурь karom
пáзуха kebel, a ruha öble
пайтáш barát
пайтáшство barátság
пайтáшськый  baráti
пайтáшыти barátkozik
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301 пáлистка

пак1 majd
пак2  csomag
пакéт csomag
пáклик pakli
пакóваня csomagolás
паковáти csomagol
паковáти ся csomagolni
паковáч csomagoló (fn)
пáкостити piszkít, bemocskol
пакостливый káros
пáкостник csibész
пáкостный aljas
пáкость aljasság
пакт egyezmény, paktum
пакункóвый becsomagolt
пакýнок csomag
палáнок vár (fn)
палáта palota
палáти lángol
палахкотїти villog, csillog, pislákol
палачінта palacsinta
палачінтóвка palacsintasütő
Пáлгаза Pálháza
палениця lepény
пáленка pálinka
паленчáрня pálinkafőzde
паленчиска gyomorkeserű
палéный égett, perzselt
палеоґрáфія paleográfi a
палеоліт csiszolatlan
Палестина Palesztina
палéта paletta
пáлець ujj
пáлистка sziromlevél
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302палитель 

палитель gyújtogató, uszító
палити meggyújt, tüzel (fűt)
пáличка botocska
пáлиця pálca
палісáндер paliszanderfa
пáлма pálma
палник1 gyújtogató
палник2 uszító
палóмник zarándok
палóмництво zarándoklás
палóмничити zarándokol
палóмничый zarándok (mn), zarándoki
пáлош pallos
пáлуба fedélzet
пáлубный fedélzeti
палцястый hosszú ujjú
паль oszlop, pillér
пáльба tüzelés
памнятáти emlékszik
памнятка emlék
памнятливость emlékezetesség
памнятливый emlékezetes
памнятник emlékmű
памнятный emlékezetes
пáмнять emlék, emlékezet
пáморок szédülés
пáморочити szédül
пáморочити ся szédülni
памута pamut
памутóвый pamut (mn)
памутянка pamuting
памфлéт gúnyirat
пан úr
пáночко úrfi 
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303 пантликóвый

панахіда gyászszertartás
панацéя csodaszer
пандур pandúr
панебóже istenem!, atyám
панеґірик dicsőítő vers
панéл panel
панелóвый panel (mn), paneles
пáника pánik
паникéр rémhírterjesztő
паниско földbirtokos
панити ся fontoskodni
пáнї (úr)hölgy
пáнїка földbirtokosnő
панїмáтка papné
пáнїя asszony
пáнна kisasszony
панó uram
панóваня uralom
пановáти uralkodik
Панóнія Pannonia
панорáма tájkép
панóтець pap, atya
пáночко uraság
пансіóн panzió
панславізм pánszlávizmus
панславіста pánszláv
пáнство uraság
пáнськый úri
пáнта hurok
пантéра párduc
пáнтлик szalag
пáнтличок szalag
пантликáстый szalagos
пантликóвый szalagos
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304пáнтля 

пáнтля szalag
пантоміма némajáték, pantomim
панувник uralkodó
панувучый uralkodó
пáнцирь páncél
панчá földesúr fi a
панчук úrfi 
панщáрь erőd, vár
панщина földesúri robot
пáньканя könyörgés
пáнькати könyörög
пáнькати ся könyörögni
пáпа pápa
папірёвый papír (mn)
папірчá papírdarab
пáпірь papír
папіря papír
пáплан paplan
пáпоротник páfrány
пáпороть páfrány
пáпськый pápai
папуґа papagáj
папуля száj
папулятый nagyszájú
папуча papucs
пáра1 gőz
пáрa2 pár
парабола parabola
параболичный parabolikus
парáґраф paragrafus, szakasz
парáда díszfelvonulás
парáдёш piperkőc
парáдёшка divathölgy
парадёшный piperkőc (mn)
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305 парашут

парадёшство piperkőcség
парадити díszít, dekorál
парадичка paradicsom
парадичкóвый paradicsomos
парадіґма paradigma
парáдія ünnep, ünnepség
парáдно díszesen
парáдный díszes
парадóкс paradoxon
парадоксáлный önellentmondó
паразіт élősdi
паразітовáти élősködik
парáкліс paraklisz, könyörgés
паралéла párhuzam
паралéлка párhuzamos osztály
паралéлность párhuzamos
паралéлно párhuzamosan
паралéлный párhuzamos
паралелоґрáм paralelogramma
паралелопіпед paralelepipedon
параліза bénulás
паралізóваность bénultság
паралізóваный lebénült
паралізовáти megbénít
паралітик béna (fn)
паралітичный béna (mn)
парáметер paraméter
паранóик paranoiás beteg
паранóя paranoia
пáраст paraszt
парастиско faragatlan v neveletlen ember
пáрастськый paraszt (mn), paraszti
парафин paraffi n
парашут ejtőernyő
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306пардóн 

пардóн elnézést
пáреный párolt
пáреня párolás
пáрити párol
пáрити ся párolni
парити gőzöl
парити ся gőzfürdőt venni
Паріж Párizs
пáріжі párizsi
паріжськый párizsi
паріровати kivéd, elhárít
парітéт paritás, egyenérték
парітéтный paritásos
парітя parittya
пáрія pária
парк park
паркéтный parkettás
паркéты parketta
пáркінґ parkoló
паркóваня parkolás
парковáти parkol
парковáти ся parkolni
паркóвый parkos, parkosított
парлáґ parlag
парлáмент parlament, országgyűlés
парламентáрный parlamenti
парламентéр békekövet
парлáментськый parlamenti
пáрна párna
пáрник melegágy
пáрно1 fülledten, párásan
пáрно2 párosan, párosával
пáрность páros
пáрный páros
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307 парцéла

парный párás
пáрня gőzkamra
паробкóвый nőtlen
парóбок legény
парóваный párolt
паровáти összeilleszt
паровáти ся összeilleni, összeilleszteni
паровóз gőzmozdony
парóвый párás
пародійный parodisztikus, torzított
пародіровати parodizál
парóдія paródia
парóла jelszó
парóх parókus
парохіáлный egyházközségi, plébániai
парохіáн parókus
парóхія parókia, plébánia
пáрош páros
пáрта iskolapad
пáртер színházi földszint
партиця kis csík, sáv
партіáш párttag
партізáн partizán (fn)
партізáнськый partizán (mn)
партійность párthűség
партійный párt (mn)
партітура vezérkönyv, partitúra
пáртія párt
партнéр partner
партнéрство partnerség
парувучый egymáshoz illő, hozzáillő
паруднёвый párnapos
пару рáз párszor
парцéла parcella
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308парцеловáти 

парцеловáти parcelláz
пас öv
пасáж fedett átjáró
пасажéр utas
пасажéрськый személyszállító
пасéмко hajfürt, hajtincs
пасив passzíva
пасивность passzivitás
пасивно passzívan
пасивный passzív
пасія szenvedély
пáсїка1 rét, erdővágás
пáсїка2 méhes, méhészet
пáска1 húsvét
пáска2 húsvéti kalács
пáсквіл gúnyirat
паскуда gazember
паскудити rondít, mocskol
паскуднїти megcsúnyul
паскудно csúnyán
паскудный csúnya
пáсмо csík, sáv
пасмовитый réteges, rétegzett
пасóваня harc, küzdelem
пасовáти hajt, terel
пасовáти ся hajtani, terelni
пасовáч harcos
пáспорт személyi igazolvány
пáста paszta, kenőcs
пáства hívek
пастéл pasztell
пастелóвый pasztell (mn)
пастерізовáти pasztőröz
пáсти legeltet
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309 пáханя

пáстор pásztor
пасторáла pásztorjáték
пастырити legeltet
пастырськый lelkészi
пастырь lelkipásztor
пасть torok, száj
пасулёвый bab (mn)
пасýлька bab
пасýля bab, paszuly
Пáтёд Pátyod
патика gyógyszertár
патикáрёш gyógyszerész
патикáрёшка gyógyszerész (nő)
патикáрськый gyógyszertári
патикáрь gyógyszerész
патолоґічный kórtani, patológiai
патолóґія kórtan
патріáрх patriarcha
патріархáлный patriarchális
патріархáт patriarchátus
патріóт hazafi 
патріотичный hazafi as
патріотізм hazafi asság
патровáти pártfogol
патрóл járőr
патрóлный őrjárati
патроловáти őrjáratot végez
патрóн töltény
патронáт pártfogó
патроновáти patronál
паук pók
паучина pókháló
пах szimat
пáханя szaglás
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310пáхати 

пáхати szagol
пáхнути szaglik, illatozik
пахнячити beillatosít, beparfümöz
пахнячити ся illatosítani, parfümözni
пахнячый illatos, szagos
пац pác
пацáлы pacal
паціéнт páciens
паціфізм pacifi zmus
паціфіста pacifi sta
пацкáнь patkány
пацóваный pácolt
пацовáти bepácol
пацюркы gyöngysor
паця malac
пáчка csomag, kötet
пáша legelő
пашкув legelő
паштéт pástétom
пащéґа torok
пащеґовáти kiabál, sért
паяц bohóc
педаґóґ pedagógus
педаґоґічный pedagógiai
педаґóґія pedagógia
пéдало pedál
педáнт pedáns, aprólékos
педáнтность pedantéria
педáнтный pedáns
педестáл talpazat, piedesztál
педіáтер gyermekorvos
пéдіґ pedig
педучилище tanítóképző
пéжґев pezsgő
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311 пéнзлик

пейзáж tájkép
пейзажіста tájképfestő
пейзáжный festői, táj (mn)
пейоратив pejoratív
пейоративный pejoratív (mn)
Пейч Pécs
пéйчськый pécsi
пекáрня sütöde
пéкарь pék
пекéлный pokoli
Пекінґ Peking
пéкло pokol
пектин pektin
пекýчость csípősség
пекýчый égető, forró
пелéвня pajta, fészer
пелéна pelenka
пеленáти pelenkáz
пелéнка pelenka
пелехáтый kócos
пелехáч ápolatlan
пенáлта büntető (sport)
пéнґув pengő (fn)
пенделяк köpeny, köntös
пéндрик bunkósbot
Пéнейслек Penészlek
пéнзель ecset
пензійный nyugdíjas (mn)
пензіонóваный nyugdíjazott
пензіонóваня nyugdíjazás
пензіста nyugdíjas (fn)
пéнзія nyugdíj
пензіяш nyugdíjas (fn)
пéнзлик ecset
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312пень 

пень tuskó, tönk
первáк első
первачóк elsős
первéнство1 elsőség, előny
первéнство2 bajnokság
первичный elsődleges
первобытный ősi
первоклáсник elsőosztályos
первоклáсный elsőrendű
перворóдный elsőszülött
перворóдность elsőszülöttség
перворядный esőrendű, kitűnő
первóта elsődlegesség
первóтность elsődlegesség
первóтный alapvető, alap (mn)
пéрвый első
перґáмент pergamen
перґáментный pergamen (mn)
перебаламутити felkavar, felzavar
перебачáти megbocsát
перебáчити megbocsát
перебéраня átválogatás
переберáти átválogat
переберáти cя1 átkelni, átmenni
переберáти cя2 elköltözni
перебивáти sorra megöl, levág
перебировáти kibír
перебити sorra megöl, levág
перéбіг vadcsapás, vadösvény
перебігáти átfut, megelőz
перебігнýти átfut, megelőz
перебідовáти vergődik, kínlódik
перебрáти átöltözik
перебудовáти átépít
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313 перевоспитовати

перебываня tartózkodás
перебывáти van valahol, időzik
перебыти átél, túlél
перебытый átélt
перевáлёвати átrak, átdobál
перевалити átrak, átdobál
переварéный túlfőzött
перевáрёвати túlfőz, szétfőz
переварити túlfőz, szétfőz
перевéденя áthelyez
перевéзеня szállítás
перевéзти átszállít
перевернýти átfordít
перевернýти ся átfordulni
перевернýтый megfordított
перевéртаня átfordítás
перевертáти átfordít
перевертáти ся átfordítani, megfordítani
перевéсти átkísér
перевішати1 újramér
перевішати2 átakaszt
перевішовати1 újramér
перевішовати2 átakaszt
перевóд1 fordítás
перевóд2 áthelyezés
перевóдити átvezet, áthelyez
перевóженя átszállítás
перевóжовати átszállít
перевóз átkelés, átszállítás
перевозити átszállít
перевóзник szállító, fuvarozó
переворóт hirtelen fordulat, átalakulás
перевоспитáти átnevel
перевоспитовати átnevel
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314перевшóрёвати 

перевшóрёвати átalakít
перевшорити átalakít
перевысшáти meghalad
перевысшыти meghalad
переганяти megelőz
перегатити gátat emel
переглядати átkutat
переглядовати átkutat
перегнáти1 átterel
перегнáти2 megelőz
перегнýти meghajlít, behajlít
переговóр megbeszélés
переговóрёвати megbeszél
переговорити megbeszél, megtárgyal
переговóрный tárgyalási
перегóйкати túlkiabál
перегóйковати túlkiabál
перегóйковати ся kiáltozni
перегоріти elég, kiég, odaég
перегородити elrekeszt, elválaszt
перегрызáти átrág, átharap
перегрызти átrág, átharap
перегынáти meghajlít, behajlít
перéд eleje
пéред mielőtt
передáваня adás
передавáти átad
переданя adás
передати átad, közvetít
передáча átadás
передвéчур előeste
передвчéра tegnapelőtt
передвчерáшнїй tegnapelőtti
перéдїл rész
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315 переклáсти

перéдїлка válaszfal
перéдник kötény
переднїйшый előbbi, előző
перéднїй elülső
передняк vezető
передняцькый vezetői
передóвка vezércikk
передóвый élenjáró
передостигнýтый túlérett
передпослїднїй utolsó előtti
передýмати meggondol
передýщый előbbi, előző
перéже előbb, korábban
перéжник előfutár
пережывáти átél
перéжый előbbi, korábbi
пережыти átél
перезвідати visszakérdez
перезвідовати visszakérdez
пере зимовáти áttelel
перезнáваня kérdezősködés, érdeklődés
перезнавáти érdeklődik
переименовáти átnevez
переимливый érzékeny, fogékony
переїзд átkelés, vasúti átjáró
переїсти teleeszi magát
перейти átmegy
переказáти elmesél
перекáзовати elmesél
перекáпчати átkapcsol, átvált
перекáпчовати átkapcsol, átvált
переклáдованя áthelyezés, átrakás
переклáдовати áthelyez, áthárít
переклáсти áthelyez, áthárít
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316перекóп 

перекóп árok, útjavítás
перекопáти felás
перекóповати felás
перекóр makacsság, konokság
перекрестити átkeresztel, keresztet vet
перекрестити ся keresztet vetni
перекрочити átlép
перекрóчовати átlép
перекрутити túlcsavar, túlforgat
перекручéный elferdített, eltorzult
перекрýчовати elferdít, torzít
перекрывáти újrafed, átfed
перекрыти újrafed, átfed
перелáз hágó
переламáти széttör, összetör
перелáмовати széttör, összetör
перелéстник csábító (fn, hímnem)
перелéстниця csábító (fn, nőnem)
перелетїти átrepül
перелéтный költöző, vándor (madár)
переливáти átönt
перелїзáти átmászik
перелїзти átmászik
перелїтáти átrepül
перелїтовати átrepül
переложéный áthelyezett
переложыти áthelyez
перелóм törés (végtagé), áttörés
переломити széttör, összetör
переломлéный széttört
перемалёвáти átrajzol
перемерзнýти átfagy, megfázik
переміна szünet
перемінéный lecserélt
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317 перепозéрaти

перемінёваня változtatás
перемінёвати vált, cserél
перемінити vált, cserél
переміряти felmér
перемістити áthelyez
перемітовати szétdobál
перемішáти összekever, megkever
перемішованя keverés
перемішовати összekever, megkever
переміщáти áthelyez
переміщеня áthelyezés
перемóга győzelem
перемочи legyőz
перемудровáти túlbonyolít
перемыти átmos, megmos
перенаселити túlnépesít, túlzsúfol
перенаселяти túlnépesít, túlzsúfol
перенéсеный átvitt
перенéсти átvisz
перенóс átvitel
перенóсный hordozható
перенóшовати átvisz, áthord
переоблечи átöltözik
переоблечи ся átöltözni
перепечáтати legépel
переписаный átírt
переписáти másol
переписка levelezés
переписованя levelezés, másolás
переписовати másol
переповнéный túltöltött, túlzsúfolt
переповнити túltölt, túlzsúfol
переповняти túltölt, túlzsúfol
перепозéрaти átnéz, végignéz
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318перепозїровати 

перепозїровати átsorol
перепрáва rév
перепрáвити átszállít, átvisz
перeправляти átszállít, átvisz
перепрáжыти túlsüt, odaéget
перепрóдати túlad
перепросити bocsánatot kér
перепрóшовати bocsánatot kér
перепýдити ся megijedni
перепýтати összezavar, összetéveszt
перераховáти átszámol, megszámol
перéрва szünet
перервáти félbeszakít
перерізати átvág
перерізовати átvág
переробити átalakít
пeрероблéный átalakított
перерóблёвати átalakít
переростáти túlnő
перерости túlnő
перерывáти félbeszakít, megszakít
пересаджéный átültetett
пересáджовати átültet
пересадити átültet
пересвідчéный meggyőződéses
пересвідченя meggyőződés
пересвідчити ся meggyőződni
пересвідчовати meggyőződik
пересвідчовати ся meggyőződni
пересéленя költözködés
переселити költöztet
переселяти költöztet
пересидїти átül
пересїсти átszáll
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319 перешыти

перескáковати átugrik
перéскок ugrás
перескóчити átugrik
пересолити túlsóz
переставáти abbamarad, megszűnik
перестáти megszűnik
перестигнýтый túlérett
переступáти átlép
переступити átlép
перестыти kihűl
пересхнýти kiszárad
пересылáти átküld
 перéсылка küldés
перетерпіти megtűr
перетéрьхати túlterhel
перетечи átfolyik
перетїговати áthurcol, átcipel
перетрясовати átráz
перетрясти átráz
перетяти átvág
перехóд átkelő, áttérés
перехóдити átmegy, átkel
перехóдный átmeneti
перехылити áthajol
перехыляти áthajol
пéрец perec
пéреч előbb, először
перечислити felsorol, megszámlál
перечисляти felsorol, megszámlál
перечитáти átolvas
перечити ellentmond, visszafelesel
перечитовати átolvas
перешмáрити átdob, áthajít
перешыти átvarr
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320пéрина 

пéрина paplan, dunyha
перинянка párnahuzat
період időszak
періóдика folyóirat
періодичный időszakos
періферія külső rész, periféria
періфéрный külső, szélső
пéркелт pörkölt
пéрла gyöngy
перлóвый gyöngy (mn)
перманéнтный folyamatos
перó toll
пéрон peron
персóна személy, személyiség
персонáл személyzet
персонáлії személyi adatok
персонáлно személyesen
персонáлный személyes
перспектива távlat
перст ujj
пéрстень gyűrű
пéрун villám
перфéкт tökéletes
перфéктный tökéletes
пéрше előbb, először
пéршый első
пес kutya
песімізм pesszimizmus, borúlátás
песіміста pesszimista
песімістичный borúlátó, pesszimista
пéстрость tarkaság
пéстрый tarka
петáрда petárda
Пéтевфій Petőfi 
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321 пивовáрня

пéтек darócszövet
петіція kérvény, kérelem
Пéтер Pjotr (Péter)
петрýшка petrezselyem
пех pech
пехáрь peches alak
пец kemence
пéцка kályha
пецóвый kályha (mn)
пéцух semmirekellő
печáтаный nyomtatott
печáтаня nyomtatás
печáтати gépel
печáтка pecsét
печатловáти gépel
печáтный gépelt, nyomdai
печáтня nyomda
печáть bélyegző
печенина sült (fn)
печéный sült (mn)
печéня teasütemény
пéченя sütés
печи süt
пéчиво sütemény
печýнка máj
печункóвый májas
печýчка sütőtök
Пешт Pest
пивниця pince, alagsor
пивничка söröző
пивничный pince (mn), pincés
пивный sörös
пиво sör
пивовáрня sörfőzde
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322пилá 

пилá fűrész
пилник reszelő
пилно törekedve
пилнóваня törekvés
пилновáти igyekszik
пилность kitartás
пилный sürgős
пилóвиня forgács
пирогы derelye
писанина iromány
писанка hímestojás
писаный írásbeli
писаня írás
писáтель író
писáтелька írónő
писáтелськый írói
писáти ír
писéмный írásbeli
писéмство írásbeliség
пискалка síp
пискати csipog, nyafog
пискнути cincog, megmukkan
письмó levél
пити iszik
питлёвáти fi nomra őröl
питный iható
питя ital
пищалка síp
пищáти visít
пиявка pióca
пияк részeges
пиятика ital
піаніста zongorista
піáно piano
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323 пісóк

півканя csicsergés
півкати csicsereg
півцёучитель zenetanár
піґа bottal játszott csapatjáték
піґмéнт pigment
піжáма pizsama
пік csúcsforgalom
пікáнтный csípős, pikáns
пікéт őrcsapat
пілóт pilóta
пілотáж műrepülés
піна hab
пінґвин pingvin
пінґ-пóнґ asztalitenisz, pingpong
пінити ся habzani, tajtékozni
пінцéта csipesz
пінязь pénzérme
пінязьництво pénzügyek
пінязьный pénzügyi
піонéр úttörő
піпа pipa
піпати pipál
піпаш pipás
піпéта pipetta
піпка pipa
піраміда gúla, piramis
пірамідáлный gúla alakú
пірáт kalóz
пірáтськый kalóz (mn)
піру  éта fordulat, piruett
піря madártoll
піскóвый homokos
пісня ének
пісóк homok
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324пістріґ 

пістріґ szeplő
пістріґовáтый   szeplős
піти énekel
пітя csibe, csirke
пітячый csirke (mn)
піхóта gyalogság
піхотинськый gyalogsági
піціцько picit
піціцькый pici
пішкóвта piskóta
пішник ösvény
пішо gyalog
піштóль pisztoly
пішый gyalogos
плáваня úszás
плавáрня uszoda
плáвати úszik
плáвно simán, könnyedén
плáвный könnyed, sima
плаґіáт plágium
плáзма plazma
плай út
плáйбас ceruza
плáканя sírás
плакáт plakát
плáкати sír
плáкош bőgőmasina
план alaprajz
планéта bolygó
плáнка léc
планктóн plankton
планóваня tervezés
плановáти tervez
плантáція ültetvény
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325 пленáрный

плáный  rossz
плáстик műanyag (fn)
плáстиковый műanyag (mn)
пластичный műanyag (mn)
плáта illetmény
плáтаный foltos
плáтати megfoltoz
платити fi zet
плáтка folt
платкáстый foltozott
плáтный fi zetős
платня fi zetés, munkabér
платомóжный fi zetőképes
платоничный platóni
платфóрма platform, program
плáфон plafon
плáхтa lepedő, vitorla
плахтáрька vitorlás
плахтина lepedő
плац tér
плáца díj, illetmény
плацéнта méhlepény
плач sírás
плачéный fi zetett
плáчучый sírós
плащ köpeny, esőkabát
плебáнія plébánia
плебісціт népszavazás
плéвра mellhártya
плеврітіс mellhártyagyulladás
плекáти szoptat
племéнный törzs (mn), törzsi
плéмня törzs
пленáрный plenáris
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326плескáтый 

плескáтый pletykás
плéсо hegyi tó, tengerszem
плéсти köt
плéтеный kötött
плеткáрь pletykás
плеткáрька pletykás (nő)
плетковáти pletykál
плече váll
плечистый vállas
плита lap, tábla, tűzhely
плихтати összevissza beszél
плїсень penész
плїснути penészesedik
плїснява penész
плод termés
плóдити nemz, terem
плóдити ся szaporo   dni, teremni
плóдность termékenység
плóдный termékeny
плодовитость termékenység
плодовитый termékeny
плодонóсный gyümölcsöző, termékeny
плодорóдный gyümölcsöző, termékeny
плодотвóрность termékenység
плодотвóрный termékeny
плóскость simaság
плоскый sík, sima
плóтськый tutajos
плоть tutaj
плóща tér
площáдка tér, pálya
плóщадь tér
плуг eke
плуралізм pluralizmus
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327 побіда

плуралістичный pluralista
плут csaló, szélhámos
плынный folyékony
плынути úszik
плысти úszik
плыткый sekély
плювáти köp
плюнути köp
плюца tüdő
плюцóвый tüdő (mn)
плянтавый támolygó, tántorgó
плянтати tántorog, vánszorog
плянтати ся tántorogni, vánszorogni
пневмáтика pneumatika
пневматичный pneumatikus
пневмóнія tüdőgyulladás
по  szerint
по анґлійськы angolul
поаршовáти felás
побáбраный elrontott
побáбрати elront
побаламутити felzavar, felkavar
побаламучéный zavarodott
побановáти megbán
поберáти ся házasodni
побесїдовáти beszélget
побечеловáти megbecsül
побировáти elbír
побити megver
побитый1 megvert
побитый2 csorba, összetört (edény)
побігати futkos, futkározik
побігнýти futkos, futkározik
побіда győzelem
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328побідителный 

побідителный győztes
побідити győz
побідный győztes
побідонóсный győzedelmes
побіждáти legyőz
побіждéный legyőzött
побілїти bemeszel, fehérre fest
поблагодарити megköszön, meghálál
поблагословити megáld
поблáжливый elnéző, megbocsájtó
пóближе közelebb
пóблизькый közeli
пóблизь közel
поблїднїлый sápadt
поблїднїти elsápad, elfehéredik
поблудити eltéved
побляклый el  halványult
побóжность vallásosság
побóжный vallásos
побожыти esküt tesz
побожыти ся esküdni
поборéный legyőzött
побóрник harcos
поборóти legyőz
побóчный mellék
побрáти átvesz, elvesz
побрáти ся összeházasodni
побрызґати összefröcsköl
побудóваный felépített
побудовáти felépít
побурéный felháborodott
побýтїлый penészes
побýтїти megpenészesedik
пóбуч mellette

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   328Ruszin-magyar szotar_190806.indd   328 2019. 08. 06.   19:552019. 08. 06.   19:55



329 повивáти

побывáти megjár
пóбыт tartózkodás
побыти egy ideig tartózkodik vhol
повáдити összeszólalkozik
повáдити ся összeveszni
повáжыти megmér, lemér
повáжный komoly
повакóваный vakolt
поваковáти bevakol
повалéный összedőlt
повалити ledönt
повандровáти vándorol
поварити megfőz
поварошіти elvárosiasodik
повбаляти megfordít, átfordít
повбéрати felöltözik
повбéрaти ся felöltözni
повґáрь kispolgár
повдовіти megözvegyül
повéзти szállít
пóвеликый kissé nagy
повелївáти parancsol
повелїня parancs, utasítás
повелїти parancsol
пóвень áradás
повернýти megfordít
повертáти megfordít
повéрьхностный felületes, felszíni
повéрьхность felszín, felület
повеселити felvidít
повеселити ся szórakozni, vigadni
повéсти vezet, kísér
повечéряти megvacsorázik
повивáти bebugyolál, becsavar
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330повинность 

повинность kötelesség
повинный bűnös, hibás
повинóваня engedelmesség
повиновáти ся engedelmeskedni
повити becsavar, körülteker
повіданя elbeszélés
повідáти elbeszél, elmesél
повінчáти esket, összead
повіреный megbízott, meghatalmazott
повіреня felhatalmazás, meghatalmazás
повірити elhisz
повірка hiedelem, babona
повіровати elhisz
повіряти meghatalmaz, felhatalmaz
повісти elmond
  пóвість elbeszélés
повітрýля boszorkány
повмéрати meghal
повнити meghízik
повновлáстный tejhatalmú
повноглáсный magánhangzó-betoldásos
повнолїтнїй nagykorú
повномóчный meghatalmazott
повнопрáвный teljes jogú
пóвность teljesség
повнóта teljesség, kövérség
пóвный1 telerakott, teljes
пóвный2 kövér, testes
пóвод ürügy
поворóт forduló, kanyar
поворóтный elfordító, visszafordító
повсть nemez, fi lc
повстянистый mohás
повстяный fi lc (mn), nemez (mn)
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331 погóстити

повтаряти megismétel
повтéрати letöröl
повтїкати elmenekül
повтóр megismétlés
повторити megismétel
повтóрный megismételt
повторяти megismétel
повхабляти ledobál, szétdobál
повысити emel, növel, fokoz
пóвысокый túl magas
повыcшáти magasít
пóвысше feljebb
пóган pogány, rossz, pocsék
поганити bemocskol, bepiszkol
погáнство pogányság
погáнськый pogány (mn)
погáный rossz
пóгань pogány
пóгар pohár
погáрик kis pohár
пóгарча pohár
пóгарчик pohár
поглáдити megsimogat
поглядати megkeres
погнáти hajt, űz
погнити megrohad
погнївати megharagít, felbosszant
погнївати ся megharagudni
поговорити beszélget
погóда időjárás
погóня üldözés, hajsza
погóрда gőgösen, lenézően
погоріти megég
погóстити megvendégel
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332погóстити ся 

погóстити ся jóllakni
погрéбсти elás, eltemet
пóгруб pince, verem
погрызти megrág
погубити megront
погыбáти elpusztul
подавáти odaad
подáколы néha
подáкотрый bizonyos, valamely
подамéнт padló
подаровáти ajándékoz
подáрок ajándék
подати odanyújt
подати ся lesoványodni
пóдать adó
подáшто valami, miegymás
пóдвиг hőstett
подéрти megtép, meghorzsol
подзёвбати csíp, csipeget
пóдіум pódium
пóдїл rész
подїлéный elosztott
подїлити eloszt
пóдїя eset, esemény
пóдля vminek megfelelően
подóбно vkihez, vminhez hasonlóan
подóбный hasonló
пóдовгый túl hosszú
подрóбно részletez
подрóбность részlet
подрóбный részletes
подýмати gondolkodik
подýркати kopogtat
подýти megfúj
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333 поздрáвленя

подяка hála
подяковати megköszön
поéма elbeszélő költemény
поéт költő
поетичность költői
поетичный költői
поєдéн egyenként
пожáда követelés, igény
пожадáти követel, igényel
пожáр tűzvész
пожéртвованя feláldozás, adomány
пожыва eleség, élelmiszer, élelem
пожывный éltes, idős, koros
пожыти él
пожóвкнути elsárgul
пóза testtartás
позавидїти irigykedik
позáвтрю holnapután
позавýхa füle mögé
позáвчера tegnapelőtt
пóзад mögé
позакрывáти bezár
позамітáти összesöpör
позамыкáти bezár
позáочы titkosan
позаперáти bezár
позатїгати behúz
позбéрати összeszed
позваня meghívás
позвáти meghív
позвідати megkérdez
поздити lemarad, késik
пóздрав köszöntés
поздрáвленя köszöntés
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334поздрáвити 

поздрáвити felköszönt
поздравляти felköszönt, gratulál
позéраня látás, nézet
позерáти néz
позітив pozitív
позітивный pozitív
позіція állás, pozíció
позмітовати összesöpör, ledobál
познавáти megismerkedik
познавáти ся megismerkedni
пóзнаный ismert
пóзнати ismer
пóзнатый ismert
позначéный megjelölt
позначити megjelöl
пóзур fi gyelem
позычáти kölcsönkér
позычити kölcsönkér
пóїзд vonat
поїсти eszik
пой gyere
пóйме gyerünk
пóйте gyertek
покáяня bűnbánat, megbánás
покáяти ся megbánni
покельтовáти elkölt
поклáсти letesz
покликати meghív
поклóн meghajlás
поклонити ся köszönni
покóвтати bekopog
покóйник megboldogult
покóйный békés, nyugodt
поколїня nemzedék
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335 полáрный

покорити alárendel, leigáz
покорити ся alárendelni, leigázni
покóрно alázatosan
покóрность alázatosság
покóрный alázatos
покосити kaszál
покрестити megkeresztel
покрéстник keresztfi ú
покривити elgörbít
покривлéный elgörbült
пóкров takaró, lepel
покрóвець szőnyeg
покровитель pártfogó, védnök
покровительство védelem, védnökség
пóкрутка vese
покрывало terítő, takaró
покрывáти takar
пóкрывка takaró
покрыти betakar
пóкуй nyugalom
покýртаный rövidített
покýртати megrövidít
покусáти megharap
покутовáти megbüntet
покýшати megpróbál, megkóstol
покывати megbök
покывовати megbököd
пóла abrosz, terítő
поладжéный javított
полáджовати jóvátesz
поладити jóvátesz
полáманый összetört
поламáти összetör
полáрный sarkvidéki
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336пóле 

пóле mező
полéдиця jégkéreg
полемичный vitatkozó
полемізовáти vitatkozik
полетїти elrepül
полёвый mezei
поливаня öntözés, locsolás
поливáти öntöz
поливáти ся locsolkodni
поливáчка öntözőkanna
пóливка leves
полиця polc
поличка polc
поличити megszámol
полишáти elhagy, széthagy
поліґáмія többnejűség
поліґлóт több nyelven beszélő
поліґрáф nyomdaipari dolgozó
поліґрáфія sokszorítás
поліклініка rendelőintézet
політизовáти politizál
політик politikus
політика politika
політичный politikai
поліцáй rendőr
поліційный rendőrségi
поліція rendőrség
полївити öntöz, locsol
полїгáти lefekszik
полїзти felmászik
полїновáти ся lustálkodni
полїпити megragaszt
полїпшáти megjavít
полїпшеня megjavítás
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337 помáлый

полїпшыти megjavít
полкóвник ezredes
полковóдець hadvezér
половина fél
полóвка fél
половый nemi
положéный meghatározott
полóженя helyzet, állás
положыти tesz
полóкати öblít
пóломінь láng
полонина havas
полонинськый havasi
полóти gyomlál
полотнó szövet
полотняный szövet (mn)
полýденок ebéd
полудновáти ebédel
пóлудня dél (napszak)
Поляк lengyel (férfi )
Пóлька lengyel (nő)
пóлськый lengyel (mn)
Пóльща Lengyelország
полюбити megszeret
полюбити ся megszeretni
пóляна tisztás
помáганя segítség
помагáти segít
помадярити elmagyarosodik
помадярити ся elmagyarosodni
по мадярськы magyarul
помáлї lassan
пóмалый kicsi
помáлый lassú
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338помастити 

помастити megken
по материнськы anyai ágon
помáхати integet
помáховати lenget, lóbál
помáцати tapogat
помáцканый bemaszatolt
помáцкати tapogat
помачáти (be)piszkít, (be)mocskol
помáчкати összegyűr
помащéный koszos
пóмеже között
померзнýти megfagy
помилованя kegyelem
помиловати megkegyelmez
поминáлный megemlékezési
поминáти emleget valakit, valamit
помирити kibékül
помирити ся kibékülni
поміняти kicserél
поміряти megmér
помістити betuszkol
помішáти megkever
помішáти ся megzavarodni
поміщáти elhelyez
поміщáти ся elhelyezni
поміщéный elhelyezett
поміщеня helyiség
пóмного sokaság
помнякнути megpuhul
помнянýти megemlékezik
помолодїти megfi atalodik
помолóти megdarál
помолотити őröl, darál
пóморозкы libabőr
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339 попóлудня

помочи segít
помóчник segítő, segédmunkás
помóчный segítő (mn)
пóмста bosszú
помудріти okosodik
пóмуч segítség, segély
помучниця segítő (nö)
пóмыї moslék
помыслити gondol, tervezget
понахóджовати megtalál
понедїлёк hétfő
понéсти visz
пóнижый alacsonyabb
пóні póni
по нїмéцькы németül
поносóваня panasz
поносовáти ся panaszkodni
понýка ösztönzés
понукáти ösztönöz
понýкнути javasol, előterjeszt
пóньва ponyva
пóняти megért
понятливость értelmesség
понятливый értelmes, jó eszű
понятя fogalom
попадя papné
попаровáти összepárosít
пóпель hamu
пóперек derék (testrész)
попéрь bors
поповáти papnak áll
попозéрати megnéz
попóлудню délután
попóлудня délután
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340попорáити 

попорáити kitakarít
п  оприти borsoz
попросити megkér
пóпув papnak a tulajdona
попýвночы éjfél után
попувськый papi
попуд alatt
популарізовáти népszerűsít
популáрность közkedveltség, népszerűség
популáрный  közkedvelt, népszerű
попустити enged, engedélyez
попущáти enged, engedélyez
порáда tanács
порáдити megörvendeztet, tanácsol
порáєня takarítás
поразителный feltűnő, meglepő
порáити takarít
порáйбати kimos
пораховáти kiszámol
порізати megvág
порізати ся megvágni
поробити dolgozgat
порóжнїй üres
порозмітовати szétdobál
порозýменя megértés
порозуміти megért
порозуміти ся megérteni
пóрок hiba
порóти felbont, fejt
пóрох por
порошаный poros
пóрплї hajkorpa
порт kikötő
пóрта porta
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341 пóсыпка

портáш portás
портрéт portré, arckép
по русинськы ruszinul
по рýськы oroszul
порýчник hadnagy
пóрфин parfüm, illatszer
порцелáн porcelán
порцеланóвый porcelán (mn)
порядность tisztesség
порядный tisztességes, rendes
порядóчный tisztességes, rendes
посановáти megszán
по свóёму maga módján
посиловати megkínál
поскáрідовати ся panaszkodni
посклáдовати összerak
пóскоро korán
пóскорый korai
послáник képviselő
послїднїй utolsó
послóвиця közmondás
послýхати meghallgat
послýшно engedelmesen
послýшность engedelmesség
послýшный szófogadó
посолити megsóz
посóнячник napraforgó
пост őrszem
пóстель ágy
пóстити böjtöl
постояный állandó
пострычи megnyír
постуденїти lehűl
пóсыпка kanyaró
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342посятити 

посятити megszentel
посячовати megszentel
пот izzadság, verejték
потвóра gazfi ckó
пóтемок sötétség
потенціáл kapacitás, pontenciál
потенціáлный poten ciális
потéнція potencia
пóтный izzadt
потовмáчити lefordít
потóмок utód
потóмство utódok
потоптáти letapos, legázol
поточóк patak
потрéба szükség
потрéбность szükséglet
потрéбный szükséges
потрéбовати megkövetel
потребовáти követel
пóтук patak
потýняти olcsóbb lesz
потýпа elítélés
потырмати rángat, cibál
пóтя madár
пóтятко madárka
пóтячый baromfi  (mn)
поýчeня tanulság
пофайнїти megszépül
пофіґлёвáти viccel
пофіркати összefi rkál
похвалити megdicsér
похвалити ся dicsekedni
похворіти ся megbetegedni
поховáти eltemet
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343 прáвнук

пóховзнути ся megcsúszni
похóжость hasonlóság
похóжый hasonló
почéкати (meg)vár
почестóваня tiszteletadás
почестовáти tiszteletet ad
почистити megtisztít
почтиво tisztességesen
почтивость tisztességesség
почтивый tiszteletre méltó
пóшесть járvány
пóшта posta
поштáрськый postás (mn)
поштáрь postás
поштáрька postásnő
поштáш postás
поштóвый postai
пояснёвати megmagyaráz
пояснити megmagyaráz
прáвда igazság
правдивость igazság
правдивый igazságos
правдолюбивость igazságszerető
правдолюбивый igazságszerető
прáведный igaz
прáвилность törvényszerűség
прáвилный helyes
прáвило szabály
правитель kormányzó, vezető
правительственый kormányzati
правительство kormányzat
прáвити kormányoz, vezet
прáві mégpedig
прáвнук dédunoka
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344прáвнучка 

прáвнучка dédunoka (nő)
прáво jog
правомóчность jogosultság, illetékesség
правомóчный feljogosított
правослáвіє  pravoszláviság
правослáвный pravoszláv (mn)
правотити ítélkezik, ítéletet mond
правотити ся pereskedni
прáвый igaz, valódi
Прáга Prága
праґматичный pragmatikus
праґматізм pragmatizmus
прадáвнїй ősrégi
прадїдо dédnagyapa
прáжськый prágai
прáжыти megpirít
прáздник ünnep
празднины vakáció
прáздновати ünnepel
прáктика gyakorlat
практикáнт gyakornok
практиковáти alkalmaz, gyakorol
практицізм gyakorlatiasság
практичный praktikus
прáпор zászló
прародитель szülő
прах hamvak
прáца munka
працовáти dolgozik
преáмбула bevezetés
пребáрз nagyon, szerfelett
пребогáтый nagyon gazdag
превеликый óriási
превентивный megelőző
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345 прéдок

превозносити magasztal
превосходити felülmúl
превосхóдный kitűnő, nagyszerű, remek
превосхóдство felsőbbrendűség, fölény
превысити felülmúl, túlszárnyal
превысóко túl magasan
превысóкый túl magas
превышáти felülmúl, túllép
превышеня felülmúlás, túllépés
прегрáда akadály
предавáти elárul, kiszolgáltat
прéданость hűség, odaadás
прéданый hűséges, odaadó
предвиденый előre látott, jósolt
предвиденя előre látás
предвидїти előre lát
предвістник előfutár
предвіщаня jósol, előre lát
предвіщáти jósol, előre lát
предводитель vezető, vezér
предікáт állítmány
предікáтор szónok
предікáція prédikáció
предістóрія őstörténet
предїл határ
предлагáти kínál, felajánl
предлóженя mondat
предложыти kínál, felajánl
прéдмет tárgy
прéдметный tárgyi
предназначити előre kijelöl
преднáміра szándék
предóбрый kitűnő, nagyszerű, remek
прéдок ős, előd
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346предохранити 

предохранити megvéd
предохраняти megvéd, oltalmaz
предохраняти ся megvédeni, oltalmazni
прéдпис előírás, utasítás
предплáта előfi zetés
предплатити előfi zet
предплáтник előfi zető
предплáчовати előfi zet
предполóженя feltevés
предположыти feltételez
предречи megjósol, megjövendöl
предрікáти megjósol, megjövendöl
предсїдáтель elnök
предсїдáтельство elnökség
предсмéртный halál előtti
предстáва be-, felmutatás
представéный bemutatott
предстáвеня be-, felmutatás
представителный imponáló
представителcкый képviselői
представитель képviselő
представительство képviselet
предстáвити bemutat, képvisel
представляти képzel
предтéча előfutár
предупередженя fi gyelmeztetés
предупередити fi  gyelmeztet
предуслóвити feltételez
предуслóвіє előfeltétel
предчáсность koraiság
предчáсный idő előtti, korai
предчýство előérzet
предчýствовати megérez
предъявити be vagy felmutat
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347 преобразовáти

презвітер pap, lelkész
прéзент ajándék
презентáція bemutatás
презентовáти ajándékoz, megajándékoz
презерватив óvszer
презирáти megvet
презідéнт elnök
презідіум elnökség
прéзлї prézli
презрéный megvetett
презýмпція előfeltételezés, vélelem
прéка vita
прекрáсный gyönyörű
прéкы ellen
прелáмовати széttör, kettétör
прелáт prelátus
прелéстник csábító férfi 
прелéстный elbűvölő, elragadó
прéлесть báj, varázs
преломити megtör
прелюбéзный legelragadóbb
премáло nagyon kevés
премєр miniszterelnök
премєра bemutató
премєр-міністер miniszterelnök
премилый legkedvesebb
прéмія díj
премýдрость bölcsesség
премýдрый bölcs
преображáти megváltoztat, átváltoztat
Преображéніє Urunk Színeváltozása
преобрáженя átváltoztatás
преобразити megváltoztat, átváltozik
преобразовáти átalakul
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348преосящéный 

преосящéный nagyméltóságú
препарáт készítmény
препинáти megakadályoz
препирáти ся akadékoskodni
преподавáтель előadó
преподавáти előad
преподáти előad
преподóбный jámbor, szentéletű
прéрія préri
прероґатива előjog, kiváltság
прерывáти félbeszakít, megszakít
прес prés
прéса sajtó
преслїдовати üldöz
пресовáти présel, sajtol
пресóвый préselt, sajtolt
прéстіж tekintély, presztízs
престіжный tekintélyes
прéстол trón
престýпеня bűncselekmény
преступити áthág, megszeg
престýпник bűnöző
престýпный bűnös
претендéнт igénylő
претендовáти igényt tart
претéнзія igény, reklamáció
претенціóзный igényes
претерпіти elvisel
преувеличовати túloz
префáйный nagyon jó
прéфект prefektus
преферéнція kedvezmény, előny
прéфікс igekötő, előképző, előtag
прецедéнт precedens
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349 привернýти

прецізность precíz
прецізный precíz
пречистый legtisztább
при -n ál, -nél, mellett
прибéраня rendrakás
приберáти rendet teremt
приберáти ся rendbe szedni
прибивáти odaszegez, megöl
прибити odaszegez, megöl
прибігнýти odaszalad
прибіжыще menedék
приближáти közeledik
приближáти ся közeledni
приблизити közelít
приблизити ся közeledni, közelíteni
приблизный megközelítő
приблудити kóborol
приблýдный betévedt, kóbor, odavetődött
прибор készülék
прибóчный érintkező, határos
прибрехáти hazudik
прибріховати hazudozik
прибывáти megérkezik
прибыль nyereség
прибыти megérkezik
прибытный nyereséges
прибыток nyereség
прибытя megérkezés
привáлёвати egymásra rak, felrak
привалити egymásra rak, felrak
привáрошськый városszéli
привéзеный behozott
привéзти idehoz, ideszállít
привернýти megfordít, elfordít
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350привертáти 

привертáти megfordít, elfordít
привéсти idevezet, idehoz
привид látomás, látszat
привиджáти ся látszani, tűnni
привидїти ся látszani, tűnni
привіт üdvözlet
привітáти szívélyes, kedves
привітность szívélyesség
привітный szívélyes
привітствовати üdvözöl
привóдити idevezet
привóз érkezés, felhozatal
привóзити ideszállít
привозный behozott
приворожéный elbűvölő
приворóжовати elbűvöl, megbűvöl
приворожыти megbabonáz
привыканя megszokás
привыкáти megszokik
привыклый megszokott
привыкнути megszokik
привыкнýтый megszokott
привычка szokás
привычный megszokott, szokásos
пригварька szólás
пригваряти rábeszél
приглагóл határozószó
приглáджовати lesimít
приглáдити lesimít
пригласити meghív
пригласити ся meghívni
пригнýти ugrik
пригода eset, esemény
приголóшеня kérelem
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351 признáтелность

пригорсть maréknyi
приготóвити elkészít, előkészít
приготóвити ся elkészíteni, előkészíteni
приготовляти elkészít, előkészít
приготовляти ся (fel)készülni
придати hozzáad
придати ся hozzáadni
придаток függelék
придїл rész
придїлéный elosztott
придїлити eloszt, feloszt
придїляти eloszt, feloszt
придорóжный országúti
придрýлёвати meglök
придрýляти meglök
придýманый kitalált
придýмати kitalál
придумка képzelgés
придушыти megfojt
придых aspiráció
приєдиненя egyesítés
приєдинёвати hozzácsatol
приєдинёвати ся hozzácsatolni
приєдинити hozzácsatol
приєдинити ся hozzácsatolni
призваный elhivatott
призваня hivatás, feladat
призвáти meghív
призвук hangsúly, akcentus
признавáти beismer, elismer
признавáти ся beismerni, bevallani
признак ismertetőjel
признаня elismerés
признáтелность elismerés, hála
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352признáтелный 

признáтелный elismerő, hálás
признáти beismer, elismer
признáти ся bevallani, beismerni
призрачный képzelt, kísérteties
призывáти hív, szólít
приимáти fogad
приимач átvevő, címzett
приїзд megérkezés
приїзджáти megérkezik
приїхати megérkezik
приймáлный fogadó
приймáлня fogadószoba
приймич fogadott gyermek
приймóвый felvételi (mn)
приймы felvételi
прийти jön
приказ parancs
приказка szólás
прикáзованя elbeszélés
прикáзовати elbeszél
прикáпчати csatol, odaerősít
прикáпчати ся becsatolni (övet), begombolni
прикáпчовати hozzácsatol, beköt
прикáпчовати ся becsatolni (övet)
приклáдовати csatol, mellékel
приклáсти mellékel
приклéити ragaszt
прикликаня meghívás
прикликати meghív
прикликáти hívogat
приключáти bekapcsol, hozzákapcsol
приключáти ся megtörténni
приключеня eset, esemény
приключити megesik, megtörténik
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353 приложыти

приключити ся megesni, megtörténni
приколысáти elringat
прикопáти megkapál
прикóповати összegyűjt
прикрýчовати hozzácsavar, megcsavar
прикрывáти (be)fed, (be) takar
прикрыти (be)fed, (be) takar
прикрытый fedett
прикус (össze)harapás
прикусити megharap, megcsíp
прикýшовати  megharap, megcsíp
приладжéный elkészített
прилáджовати elkészít
прилáджовати ся elkészíteni
приладити felkészül, előkészül
приладити ся felkészülni, előkészülni
прилéглый (testhez) simuló
прилив dagály
прилипáти  hozzátapad, rátapad
прилипнути hozzátapad, rátapad
прилїгáти szorosan odasimul
прилїпéный felragasztott
прилїпити felragaszt, odaragaszt
прилїпити ся felragadni
прилїпка matrica
прилїпляти odaragaszt
прилїпляти ся odaragadni
прилїсок erdő széle
прилїтáти iderepül, ideszáll
прилога függelék, melléklet
приложéный mellékelt
прилóжник melléknév
прилóжный melléknévi
приложыти mellékel
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354прилучáти 

прилучáти bevon valamibe
прилучáти ся bevonni valamibe
прилучéный bevont
прилýченя bevonás
прилучити bevon valamibe
примáнёвати odacsalogat, odahív
приманити odacsalogat, odahív
примéрзнути odafagy
примерьковáти felügyel, vigyáz
приметáти betakar
примиреня fegyverszünet
примирити kibékít
примиряти kibékít
примір példa
примірёвати felpróbál
примiрнo körülbelül
примірнo példásan
примірный példás
примітовати befed, betakar
приморозок reggeli fagy
примус kényszer
примýсити kényszerít
примусóвость kényszerűség
примусóвый kényszeres, kényszerített
примýшовати kényszerít
принáда báj, vonzerő
принaлéжати tartozik vkihez
приналéжность felszerelés, tartozék
принéсти hoz
принимáти átvesz
принóсити hoz
принóшовати hoz
приобщити valakit valamibe bekapcsol, 

  bevon
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355 природописный

приобщити ся bevonni
припáдок eset
припарáджовати feldíszít, dekorál
припарадити feldíszít, dekorál
припарадити ся szépíteni, csinosítani
припасовáти hozzáilleszt
припáсти gyűjt, tartalékol
приперáти hozzátámaszt
припéрти hozzátámaszt
припéченый odaégetett
припечи eléget, megéget
припис előirás, utasítás
приписаный előírt
приписáти elrendel, utasítást ad, előír
приписовати elrendel, utasítást ad, előír
припікáти eléget, megéget
приплóд utánpótlás, szaporulat
приплыв dagály
приповідáти elbeszél, elmond
приповідка (hős)monda
припоити egyesít, összecsatol
припóмнити visszaemlékszik
припомнянýти emlékezik
при  прáва fűszer
припрáвити előkészít
приправляти előkészít
припрóшовати kérlel, könyörög
припрóшовати ся kérlelni, könyörögni
прирóда természet
прирóдность természetesség
прирóдный természeti
природознáтель természettudós
природóпис természetrajz
природописный természetrajzi
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356прирост 

прирост növekedés
присвóёвати eltulajdonít, kisajátít
присвóити eltulajdonít, kisajátít
присїгáти kivesz, kihúz
присїгнýти kivesz, kihúz
прискакáти odaugrál, odavágtat
прислáти küld, odaküld
прислóвник határozószó
присокотити (meg)óv, (meg)véd
присóхнути rászárad, odaszárad
приспів refrén
приспособéный alkalmazott
приспосóбеня alkalmazás
приспособивость alkalmasság
приспосóбити alkalmaz
приспособляти alkalmaz
пристáвити odatesz, odatámaszt
приставляти odatesz, odatámaszt
пристáти odatapad, odaragad
присташ benősült férfi 
пристóйный illő, illendő
пристрастный elfogult
приступ1 bevezetés
приступ2 roham
приступáти megközelít, odalép
приступити megközelít, odalép
присýджовати elítél, odaítél
присудити elítél
присудок állítmány
присылáти küld, odaküld
присыпати beszór, hozzáönt
присыпáти elaltat
присяга eskü, fogadalom
присягáти esküt tesz, megesküszik
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357 приятный

присягнýти esküt tesz, megesküszik
присяжный felesküdött, esküt tett
притїснити odaszorít, sanyargat
притїсняти odaszorít, sanyargat
приток beáradás, beáramlás
притримати tart, visszafog
притримовати tart, visszafog
притулити elhelyez
притулок menedék
притягнýти vonz, odavon
притяговати odahúz, odavon
притягти vonz, odavon
приумножáти eltúloz
приумнóжыти megsokszoroz
приучити ránevel
прихóд bevétel
прихóдити megjön
прихоть szeszély
прихылность jóindulat, kegy
прихылный jóindulatú, kegyes
причаровáти megigéz, elbűvöl
причáстя áldozás
причащáти áldoztat (vallás)
причащáти ся áldozni (templomban)
причина ok
причисляти hozzáad, hozzászámít
пришéстві є megérkezés
пришыти felvarr
приятелити barátkozik
приятель barát
приятелськый baráti
приятельство barátság
приятность kellemesség
приятный kellemes
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358прівáт 

прівáт magán
прівáтный privát
прівілéґія kiváltság
прізма hasáb, prizma
прімаш prímás
прiмітивізм primitívizmus
примітивный primitív, kezdetleges
прінтер nyomtató
прінц herceg
прінцéзна hercegnő
прінціп elv
прінціпіáлный elvhű
пріорітéт elsőbbség, prioritás
прісный édeskés, sótlan
пріти izzad
про részére, számára
пробити áttör
проблéма probléma
проблематичный kérdéses, problémás
пробýджовати felébreszt
пробýджовати ся ébredezni
пробудити felébreszt, felkelt
пробудити ся felébredni
провáдити elkísér
прóвба próba
прóвбованя kipróbálás
прóвбовати próbál, kipróbál
провина hiba, vétkesség
провіáнт élelem, eleség
провізор gyógyszerész
провінціáл vidéki
провінціáлность vidékiesség
провінціáлный vidéki
провказáти kimutat, kinyilvánít
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359 прóза

провкáзовати kimutat, kinyilvánít
провокáтор provokátor
провокáція provokáció
провоковáти provokál
прогнити elrohad
проголошéный kihirdetett
проголóшовати kikiált, kihirdet
прогýлка séta
проґнóза előrejelzés
проґнозовáти  jövendöl, jósol
проґностичный jóslati, jósolt
проґрáма műsor
проґрамóвый műsor (mn), műsoros
проґресивный fejlődő, haladó
продáваня árusítás, eladás
продавáти elad
продавáч eladó
прóдаж eladás
продáжный eladási, eladó (mn)
продати elad
продовгáстый hosszúkás
продовжáти folytat
продóвженя folytatás
продóвжователь hosszabbító
продóвжовати folytat
продóвжыти folytat
продуковáти termel, előállít
продýкт termék
продуктивность termelékenység
продуктивный termékeny
продýкція termelés, termék
проєкт terv, tervezet
проєктовáти tervez
прóза próza
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360прозрáджовати 

прозрáджовати beárul
прозрáдити beárul
прозрáчный átlátszó
прозурливость éleslátás, tisztánlátás
прозурливый átható, tisztánlátó
прóзывка gúnynév
происхóд eredet
происхóдженя származás
происхóдити származik
прокельтовáти elkölt
прокламáція kiáltvány
проклинáти megátkoz
прокляти megátkoz
прóклятый átkozott
прокормити táplál, etet
прокуратýра ügyészség
прокурóр ügyész
пролишáти átenged, átereszt
пролóґ bevezetés, prológus
пролыґнути lenyel
прóмах hibás lövés, céltévesztés
прометáти eltisztít, megtisztít
промінéнтный prominens
промітовати eltisztít, megtisztít
промóкнути megázik
проморконїти dünnyög, mormol
прóмысел foglalkozás, szakma, mesterség
промыслóвый ipari, termelői
промыти kimos, lemos
проóбраз példakép, modell, minta
пропаґáнда hírverés, propaganda
пропаґовáти terjeszt, propagál
пропадáти elvesz
пропáн propán
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361 простелити

пропáсти elvesz
пропáстник ördög
прóпасть mélység, szakadék
пропéлер légcsavar
пропивáти elissza (a pénzt)
пропити elissza (a pénzt)
проповідáти prédikál
прóповідь szentbeszéd
пропорціонáлный arányos
пропóрція arány
пропхáти átlök, átnyom
пропыхáти átlök, átnyom
прóрва mélység
прорéктор rektorhelyettes
проречи kiejt, kimond
прорізовати bevág, átvág
прорікáти kijelent, kinyilatkoztat
прорыти végigás, kiás
просвіта fénysugár, fényfolt, reménysugár
просвітити felvilágosít
просвічовати átvilágít
просвіщáти felvilágosít
просвіщéность felvilágosodottság, műveltség
просвіщéный felvilágosodott
проситель kérelmező
просити elkér, megkér
просити cя kéredzkedni
проскýра áldozási kenyér
проспáти átalszik
проспéкт sugárút
простáк jámbor, egyszerű ember
простáцтво közönségesség
простáцькый közönséges
простелити kiterít, kitereget
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362простеляти 

простеляти kiterít, kitereget
простéнькый egyszerű, szerény
прóсто egyszerűen
простодýшный egyszerű, nyíltszívű
простóра tágas
простóрность  tágasság
просторóвый kényelmes, tágas
простóрунь szabad tér, térség, terület
простосердéчность nyíltszívűség
простосердéчный nyíltszívű
простóта egyszerűség
прóстур szabad tér
простый egyszerű
прóсьба kérés
протежé pártfogolt
протеин protein
протекціонізм protekció
протéкція protekció
протéст tiltakozás
протестáнт protestáns
протестáнтськый protestáns (mn)
протестовáти tiltakozik
прóтив ellen
противáга ellensúly
противник ellenfél
противный visszataszító
противополóжный ellentétes
противоречи ellentmond
противорікати ellentmond
противорічность ellentmondás
протипрáвный jogellenes
прóтинка vessző
протїкáти átfolyik
протокóл jegyzőkönyv
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363 прощéный

протóн proton
протоптáти kitapos
протóптовати kitapos
прототіп prototípus
прóтяг huzat
протяглый huzatos
протягнýти kinyújt, kifeszít
протяговати kinyújt, kifeszít
профáн laikus, tudatlan
профанáція megszentségtelenített
професіонáл profi  (fn), szakértő (fn)
професіонáлный szakértő (mn), profi  (mn), 

  professzionális
профéсор egyetemi tanár, professzor
прóфіл profi l, oldalnézet
профілáктика kórmegelőzés
профілактичный kórmegelőző
прохóд átjárás
прохóдити elhalad
процвітáти kivirágzik
процедýра eljárás
процéс folyamat
процéсія menet
прочистити megtisztít, kitisztít
прочитáти elolvas, átolvas
прочищáти megtisztít, kitisztít
прочищеный kitisztított, megtisztított
прóшеня kérés, kérelem
прóшлый elmúlt, múltbeli
прощáлный búcsú (mn), búcsúzási
прощáня búcsú
прощáти megbocsát
прощáти ся elbúcsúzni
прощéный megbocsátott
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364проявити 

проявити kinyilvánít
проявленя kinyilvánítás
проявляти kinyilvánít
пруд tavacska
пружына rugó
пружыстый rugalmas
пруйти áthalad, átmegy
прут vessző
прýтик vesszőcske
прутя vessző
прямо egyenesen
прямый egyenes
прясти fon
прятанкы bújócska
прятати eldug, elrejt
прятати ся elbújni, elrejtőzni
Пряшово Eperjes
пряшовськый eperjesi
псавтыря zsoltároskönyv
псалóм zsoltár
псевдóнім álnév
псіхіáтер elmeorvos
псіхічный lelki, pszichés
псіхóлог pszichológus
псіхолоґічный pszichológiai
псіхолóґія pszichológia
псіхопáт lelki beteg, pszichopata
псовáти szid
псóта kellemetlenség
пся kiskutya
псячый kutya (mn)
птáшок madárka
птиця madár
пýблика közönség
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365 пýдгород

публикáція kiadvány
публикóваня (könyv)kiadás
публиковáти publikál
публиціста publicista, újságíró
публицістичный publicisztikai
публичность nyilvánosság
публично nyilvánosan
публичный nyilvános
пувдéца féldeci
пувдня fél nap
пýвдруга fél kettő
пувкýля félgömb, félteke
пувлітер félliter
пувлітрóвый félliteres
пувнóчный éjféli
пýвнуч éjfél
пувóком félszemmel
пувóстров félsziget
пуврýк félév
пуврýчный félévi
пувсирота félárva
пувтопáнка félcipő
пýвтретя fél három
пувфінáл félidő
пýголовок ebihal
пуд1  padlás
пуд2  alá
пудберáти felszed
пудбігáти odaszalad
пудвéргти alávet vminek
пудвéчур estefelé
пудвóдный vízalatti
пудголити lemeztelenít, kitakar
пýдгород előváros
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366пýдгоря 

пýдгоря hegyalja
пудготовителный előkészítő
пудготовляти előkészít
пудґрýпа alcsoport
пýдданый alattvaló (fn), állampolgár
пýдер púder
пýджати ijeszt, megfenyeget
пýджати ся rettegni
пудзащитный védenc (fn)
пудзéмный földalatti
пýдінґ puding
пудкáпчати belevon valamibe, 

  bevon valamibe
пудкáпчати ся belevonni valamibe, 

  bevonni valamibe
Пудкарпáтя Kárpátalja
пудклáдовати alátesz
пудклáса alosztály
пудклáсти alátesz, alárak
пудкóжный bőr alatti
пудкопáти aláás
пудкóповати aláás
пудкупити megveszteget
пудлиза talpnyaló
пудлизáти felnyal
пудлизовати felnyal
пудлїти elromlik
пýдлость aljasság
пудлóта aljasság
пýдлый aljas, hitvány
пудмастити lefi zet
пудмащéный lefi zetett
пýдмет alany
пудмітовати (ki)seper
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367 пýдросток

пудмішáти hozzákever
пудмывáти felmos
пудмыти felmos
пуднебéсный földi
пуднимáти felemel, felvesz
пуднóсити odavisz
пудняти felemel, felvesz
пудобрáти felemel, felvesz
пудозрівáти gyanúsít
пудозрілый gyanús
пудофіцéр altiszt
пудпалити felgyújt
пýдпенок gyűrűs tölcsérgomba
пудперáти alátámaszt
пудпéрти alátámaszt
пýдпис aláírás
пудписáти aláír
пудписовати aláír
пудплатити lefi zet
пудплáчовати lefi zet
пудполкóвник alezredes
пудпóра támogatás
пудпорóваня támogatás
пудпоровáти támogat
пудпоровáч támogató
пудпорýчник hadnagy
пудпрáвити kiigazít, megigazít
пудпредсїдáтель elnökhelyettes
пудробити alkalmilag, mellékesen keres
пудрóбка hamisítvány
пудростáти felnő, felnövekszik
пудрости felnő, felnövekszik
пудрóстлый kamasz, serdülő (mn)
пýдросток kamasz
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368пудсвідóмо 

пудсвідóмо tudatalatti
пудсвідóмость tudatalattiság
пудсвідóмый tudatalatti
пудскáковати odaugrik, felugrik
пудскóчити odaugrik, felugrik
пудслýхати hallgatózik
пудслýховати hallgatózik
пýдставка támaszték, tartó
пудтягнýти feszesre v szorosabbra húz
пудтяговати feszesre v szorosabbra húz
пу дфáйта alfaj
пудхóд bánásmód
пудхóдити odamegy
пудчеркáти aláhúz
пудчеркнýти kiemel, aláhúz
пудчинéный alárendelt
пудчинити alárendel
пудчиняти leigáz, hatalma alá hajt
пудъязаный felkötött, megkötött
пудъязáти átköt, megköt
пудъязовати átköt, megköt
пузднїйшый késői
пýздно késő
пýзднїй kései
пýкати kipukkad, elpattan
пуклятый domború
пýкнути kipukkad, elpattan
пýловер pulóver
пулс pulzus
пулсовáти pulzál
пулт pult
пýлька pulyka
пуляк pulyka
пýма puma
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369 пýцер

пýмпа pumpa
пумповáти pumpál
пункт pont
пунктуáлность pontosság
пунктуáлный pontos
пунктуáція írásjelek használata
пуп köldök
пуповина köldökzsinór
пупóк köldök
пурвáти eltép, elszakít
пурвáти ся elszakadni
пурізм purizmus
пурітáнськый puritán
пýста sztyepp
пýстити elenged
пустный üres
пýсто üres
пустоголóвый ostoba, üresfejű
пустóта pusztaság, üresség
пустыня sivatag
пýтати összekuszál, összegubancol
путёвый út (mn), úti
пýтик kis út, utacska
пýтник utazó, utas
пýтницькый személy (mn), személyszállító
путóваня visszautazás
путовáтель utazó
путовáти utazik
путь út
пухірь buborék, hólyag
пухкый lágy, sűrű
пухлéнина tumor
пýхнути dagad
пýцер pucér
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370пуцовáти 

пуцовáти tisztít
пучóк rügy
пýшка puska
пýщаня nagyböjt kezdetének előestéje
пущáти beenged
пхáти lökdös, meglök, lök
пчолá méh
пчолáрити méhészkedik
пчолáрство méhészet
пчолáрь  méhész
пчóлка méh
пшениця búza
пшеничный búza (mn)
пырскати meglocsol
пырскнути loccsan
пырщик pattanás
пыскáнити felesel
пыскáтый fecsegő, zsörtölődő
пысок száj
пытати kérdez
пыха gőg
пыхáтость gőgösség, kevélység
пыхáтый gőgös
пышный fényűző, pompás
пяниця iszákos
пянїти lerészegedik
пянство alkoholizmus
пянствовати alkoholizál
пяный ittas, részeg
пястýк ököl
пясть ököl
пятá sarok
пятéро öt, öten
пятка sarok
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371 пяцóвый

пятнáдцятый tizenötödik
пятнáдцять tizenöt
пятниця péntek
пятый ötödik
пятьдесятка ötven
пятьдесятый ötvenedik
пятьдесять ötven
пятьлїтнїй ötéves
пятьсто ötszáz
пятьстýвка ötszázas
пятьтысячка ötezres
пяц piac, vásárcsarnok
пяцóвый piaci

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   371Ruszin-magyar szotar_190806.indd   371 2019. 08. 06.   19:562019. 08. 06.   19:56



Р

раб rab, rabszolga
рабá rabszolganő
рабловáти rabol
раблýв rabló
рáбскость rabszolgaság
рáбство rabszolgaság
рáбськый rabszolga (mn)
рабшáґ rabság
рабыня rabszolganő
раґý ragu
рáдар radar
рáди miatt, valamiért
рáдити örömet szerez
радіáлный sugaras
радіáтор radiát or
радіаційный sugárzó
радіáція sugárzás
радікáл radikális
радікáлный radikális
рáдіов rádió
радіóвка rádió
радіóвый rádió (mn)
радіолóґія radiológia
радіостáнція rádióállomás
рáдіус sugár
рáдник tanácsadó
рáдный tanácsadó (mn), tanácskozási
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373 ранéнько

рáдованя öröm
рáдовати örömet szerez
рáдовати ся örülni
рáдостно örömmel, szívesen
рáдостный örvendetes, örömteljes
рáдость öröm
рáдше inkább
раз1 -szor, -szer, -ször
раз2  egyszer
раз-два egy-kettő
рай mennyország
райбáлный mosási, mosó
рáйбаня mosás
рáйб ати mos
райóн körzet, terület, vidék
рáйськый mennyei, paradicsomi
рак rák
Рáкаца Rakaca
ракéта rakéta
ракéтка teniszütő
ракéтный rakéta (mn)
рáковина kagyló
Рáковцій Rákóczi
ракóвый rák (mn), rákos
рáло talajlazító eke
рамáс fatörzs
раменáтый vállas
рамéнко vállpánt
рамéнный váll (mn)
рамéно váll
рáмпа rámpa
рáна seb, sérülés
ранéный sérült
ранéнько reggel
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374ранивый 

ранивый seb (mn), sérülési
ранити megsebez
рáнко reggel
рáннїй hajnali
рáно reggel
рантáш rántás
рантóваный rántott
рантовáти ránt
ранýшнїй reggeli (mn)
ранц ránc
ранцóваный ráncos
ранцовáти ráncol
рáнше  korábban, hamarabb
рáпа berkenye
рáпавый érdes
рáпорт jelentés, beszámoló
рапортовáти  jelent
рапсóдія rapszódia
рарітéт ritkaság
рарітéтный ritka
рáса faj, rassz
расізм fejelmélet, rasszizmus
расіста fajvédő, rasszista
рáсовый fajelméleti
ратіфікáція ratifi káció
ратіфікóваный ratifi kált, törvénybe iktatott
ратіфіковáти ratifi kál
рáтник harcos
ратóваня harc
ратовáти harcol
рáтота rántotta
рахóванка számológép
раховáти számol
раховáти ся elszámolni valakivel
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375 реáлный

раховáч számoló
раховáчный számoló (mn)
рахýба számítás
рахункóвый számlás
рахýнкош számla
рахýнок számla
рáціо ész, értelem
раціоналізáтор újító
раціоналізáція újítás
раціоналіста racionalista
раціонáлно ésszerű
раціонáлность ésszerűség
раціонáлный ésszerű
рашпілёвáти reszel
рáшпіль reszelő, ráspoly
рваня szakítás, tépés
рвáти kitép, kiszakít
рвач kapzsi, harácsoló
реаґéнт reagens
реаґовáти reagál
реактивный reaktív
реáктор reaktor, önindukciós tekercs
реакційный reakciós
реакціонéр reakciós (férfi , fn)
реакція reakció
реалізáція megvalósítás
реалізм realizmus
реалізовáти megvalósít
реаліста realista
реалістично józanul
реалістичный realista (mn)
реáлно józanul
реáлность realitás
реáлный reális, valószerű
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376ребéлія 

ребéлія lázadás
ребрáстый bordás
ребрáш bordás
ребрó borda
ребровáтый bordázott
ребрóвый bordás
рéбус rejtvény
рев üvöltés, bőgés
ревакцинáція újraoltás
ревáнш visszavágás, megtorlás
рéваня sírás
ревáти sír
ревáч sírós
реверáнс pukedli
реверéнда reverenda
ревізійный felülvizsgáló
ревізіонізм revizionizmus
ревізія felülvizsgálat, ellenőrzés
ревізóр ellenőr
рéвкати bőg
рéвкнути bőg
рéвма reuma
ревматичный reumás
ревниво féltékenyen
ревнивость féltékenység
ревнивый féltékeny
ревновáти féltékeny
рéвность féltékenység
рéвный féltékeny
револуційный forradalmi
револуціонéр forradalmár
револýція forradalom
регабілітáція rehabilitáció
рéгот hahota
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377 резервáція

реготáти hahotázik
реґенерáція regeneráló
рéґент régens
реґіóн régió
реґіонáлный regionális
реґістер jegyzék
реґістрáція bejelentkezés, regisztráció
реґістровáти nyilvántart, regisztrál
реґлáмент szabályzat
реґрéс hanyatlás, visszaesés
реґулáрно rendszeresen
реґулáрность rendszeresség
реґулáрный rendszeres
реґулáш fontoskodó, 

  aprólékoskodó ember
реґулáшный rendszeres
реґуловáти elrendez
редаґóваня szerkesztés, megszerkesztés
редаґовáти szerkeszt
редáктор szerkesztő
редáкторськый szerkesztői
редáкція szerkesztőség
редіґóваня szerkesztés
редіґовáти szerkeszt
редуковáти csökken, redukálódik
редýктор nyomáscsökkentő
редýкція csökkentés, redukció
рéдьков retek
режім rendszer
режіровáти rendez
режісéр rendező
рéжія rendezés
резéрва tartalék
резервáція foglalás
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378резервіста 

резервіста tartalékos
резéрвный tartalék (mn)
резервоáр1 tartalék
резервоáр2 tartály
резервóваный  (le)foglalt (hely)
резервовáти tartalékol
резервóвый tartalék (mn)
резідéнт ügyvivő
резідéнція székhely, rezidencia
резідовáти elhelyezkedik, helyet talál
резолýція határozat
резонáнс rezonancia, visszhangzás
резултáт eredmény
резултативность eredményesség
резултативный eredményes
резумé összefoglalás, rezümé
резумовáти összefoglal
рéйтеш rétes
рекамéй rekamié
рéквієм katolikus gyászmise
реквізіт kellék
реклáма reklám
рекламáція reklamáció
реклáмный reklám (mn)
рекламовáти reklámoz
рéклик zakó
рекомендáція ajánlás
рекомендóваный ajánlott
рекомендовáти ajánl
рекóмый ajánlott
реконстрýкція újjáépítés
реконструовáти újjáalakít
рéкорд csúcs, rekord
рекóрдер csúcstartó, rekorder

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   378Ruszin-magyar szotar_190806.indd   378 2019. 08. 06.   19:562019. 08. 06.   19:56



379 реміні сцéнція

рекóрдный rekord (mn)
рекреативный pihentető
рекреаційный pihenő (mn)
рекреáція pihenés
рéкрут újonc, regruta
рекрутовáти verbuvál
рекрýтськый újonc (mn)
рéктор rektor
ректорáт rektori hivatal, rektorátus
рéкторськый rektori
релáкс lazítás, lazulás
релаксовáти relaxál
релативность relativitás
релативный viszonylagos, relatív
релáція közvetítés
релé jelfogó
релевáнтность jelentőség, fontosság
релевáнтный lényeges
реліґійность vallásosság
реліґійный vallásos
реліґія vallás
реліквія ereklye
релікт maradvány
реліктный maradvány (mn)
реліф dombormű
рéмбало bőgőmasina
рéмбати zokog
ремесéлник iparos, kézműves
ремесéлный kézműves
ремеслó kézművesség, mesterség
ремéта remete
реміза döntetlen
ремінáрь nyergesműhely
реміні сцéнція visszaemlékezés
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380рéмінь 

рéмінь szíj
ремóнт tatarozás
ремонтовáти tataroz
ренделіш rendelés
ренделóваный rendelt
ренделовáти rendel
ренеґáт renegát, elpártolt egyén
ренесáнс reneszánsz
ренесáнсный reneszánsz (mn)
реновáція renoválás
ренововáти javít
реномé hírnév
рентáбелный jövedelmező, kifi zetődő
рéнтґен röntgen
реорґанізáція átszervezés
реорґанізовáти átszervez, újjászervez
реп rap
репарáція jóvátétel
репатріáнт visszatelepülő
репатріáція visszahonosítás
репертоáр műsor
репетіція próba
рéплика közbeszólás, megjegyzés
репортáж tudósítás, riport
репортéр riporter
репрезентáнт képviselő
репрезентативный reprezentációs
репрезентовáти képvisel
репресивный megtorló
репрéсія megtorlás
репресовáти megtorol
репріза ismétlés, intermezzo (zene)
репродуковáти reprodukál
ропродýкція sokszorosítás
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381 рéченя

репýблика köztársaság
републикáнськый köztársasági
репутáція hírnév
реселёваный reszelt
реселёвáти reszel
реселюв reszelő
рéспект tisztelet, megbecsülés
респектабілный tiszteletreméltó
респірáтор légzőkészülék
реставрáтор restaurátor
реставрáція helyreállítás
рестітýція visszaszolgáltatás
ресторáн étterem
рéтязь lánc
реферáт jelentés, beszámoló
реферéндум népszavazás
реферéнт előadó, referens
реферéнція ajánlás
рефлéкс refl ex
рефлексивный refl ex (mn), visszaható
рефлéксія refl exió, visszaverődés
рефóрма reform
реформáтор újító, reformátor
реформáтош református
рецензéнт bíráló
рецéнзія bírálat
рецензовáти bírál
рецéпт recept
рецéпція recepció
рецéсія recesszió
рецідіва kiújulás
рецітовáти kiújul
речéный beszéd (mn), kimondott
рéченя kifejezés
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382решетó 

решетó rosta
ригати böfög
ригнути böffent
ризы miseruha
римокатóлик római katolikus (fn)
римокатолицькый  római katolikus (mn)
рипати csikorog, nyikorog
рипнути csikorog, nyikorog
риса faj, rassz
рисóваный rajz (mn), rajzolt, rajzos
рисовáти rajzol
рисýнок rajz
рібізлї ribiszke
рідити felhígít
рідікул retikül
рідїти ritkul
рідкость ritkaság
рі дкый ritka
ріднути ritkul
різáк sás
різанина mészárlás
різанкы metélt (tészta)
різаня vágás
різати vág
різбá faragás
різбáрь faragó, vésnök
різбити szobrot készít, farag
різіко kockázat
різіковáти kockáztat
різікóвно kockázatosság
різікóвный kockázatos
різлінґ rizling
різня csata
рікá folyó
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383 робóта

ріма rím
рімовáти rímel, összecseng
рінґ ring, szorító
рінь kavics
ріньча kavics
ріпа répa
ріпка répa
ріс rizs
ріскáша rizs(főtt)
рітм ritmus
рітмика ritmika
рітмично ritmikusan
рітмичный ritmikus, ütemes
рітуáл rítus
рітуáлный rituális
ріхтóваня beszerzés, előkészítés
ріхтовáти előre elkészít, beszerez
річ1 nyelv, nyelvezet
річ2 holmi, tárgy
річный1 szóbeli
річный2 folyó (mn, földrajzi), 

~ бéрег  folyópart
річóвый1 nyelvi
річóвый2 tárgyi
рішáти dönt, eldönt, megfejt
рішéный eldöntött
рішеня döntés, elhatározás
рішытелный határozott
рішытелность határozottság
рішыти dönt
робéный megcsinált
робити dolgozik
рóбот robot
робóта munka
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384роботодáтель 

роботодáтель munkaadó
роботоспосóбный munkaképes, munkabíró
робутливый dolgos
робýтник munkás (fn)
робýтництво munkaképesség
робýтницькый munkás (mn)
робýтность munkaképesség
робýтный dolgos
рóвень síkság
ровáш rovás
рóвта hányinger
рогáтый szarvas
рогáч szarvasbogár
рогáчка kapa
рóглик kifl i
рóгы szarv
род nemzetség, nem
родáк rokon
родина rokonság
родинá rokonok
родинный rokoni
родинство rokonság
родитель szülő
родителськый szülői
рóдити szül
рóдити ся születni
рóдич szülő
родливость termékenység
родливый termékeny
рóдный rokon (mn), rokoni
родовитый előkelő származású
родовóд rokonság
родóвый szülési, születési
рождéный született
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385 розвити

рождéственый karácsonyi
Рождествó karácsony
рóжениця szülő nő
рóженя születés
розбéраня válogatás
розберáти szétszed
розбивáти szétver, összetör
розбити szétver, összetör
розбити ся eltörni, széttörni
розбитый széttört, törött
розбогатїти meggazdagodik
розбрызґати szétfröcsköl
розбудовати kiszélesít, kiterjeszkedik
розбýйник betyár, rabló
розбýйництво rablás
розбýйницькый rabló (mn)
розбýйный rabló (mn)
розвáжовати kimér
розвáжыти kimér
рóзвал beomlás, leomlás
розвáлёвати beomlik, leomlik
розвалити szétrombol
розвáрёвати szétfőz
розварити szétfőz
розвернýти kicsomagol, kibont
розвернýти ся szétteríteni, szétgöngyölni
розвертáти szétterít, szétgöngyöl
розвертáти ся szétterülni
розвеселити felvidít
розвеселити ся felvidulni
розвеселяти felvidít
розвеселяти ся felvidulni
розвивáти fejleszt
розвити fejleszt, megerősít
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386розвити ся 

розвити ся fejlődni, megerősödni
розвитость fejlődés, kifejlődés
розвитый fejlett, kifejlett
розвішати1 kimér, lemér
розвішати2 felaggat
розвішовати1 kimér, lemér
розвішовати2 felaggat
розвоёвый fejlődési, fejlődéstani 
рóзгадка megfejtés, megoldás
розгáдовати megfejt, megold
рóзглас dicsőség
розгнїваный feldühített
розгнївати feldühösít, feldühít
розгнївати ся felbőszülni, megharagudni
розгнявити szétnyom, agyonnyom
розговóр beszéd
розговорити lebeszél
рóзголос műsoradás
розголосити kifecseg, elhíresztel
розголóшеня kifecsegés, elhíresztelés
розголóшовати kifecseg, elhíresztel
розголужéный elágazó, szétágazó
розголýженя elágazás, szétágazás
розголýзити elágaztat, szétágaztat
розгóрёвати ся meggyulladni, fellángolni, 

  fellobanni
розгоріти ся meggyulladni, fellángolni, 

  fellobanni
розгорнýти kicsomagol
розгрéбсти feltúr, széttúr
розгрібáти feltúr, széttúr
розгрібовати feltúr, széttúr
розгынáти kihajlít, kiegyenesít
розґаздовáти ся gazdálkodni
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387 розмержéный

роздáваня kiosztás, szétosztás
роздавáти kioszt, szétoszt
роздати kioszt, szétoszt
роздерáти széttép, szétszaggat
роздéрти széttép, szétszaggat
роздéртый széttépett
рóздїл felosztás
роздїлéный felosztott
роздїлёвати feloszt
роздїлити eloszt
рóздїлка osztás, felosztás
роздобывáти előkerít
роздобыти előkerít
роззвідати kérdezősködik
роззвідовати kérdezősködik
рóзлад rendetlenség
розламáти széttör, kettétör
розлáмовати széttör, kettétör
розличáти megkülönböztet
розличный eltérő, különböző
розлїновáти ся ellustulni
розложéный elrendezett, elhelyezett
розложыти elrendez, elhelyez
рóзлом törés, széttörés
рóзлука elválás, búcsú
розлучáти elválaszt
розлучити elválaszt
розмáнданый elkényeztetett
розмáндати elkényeztet
розмарія őszi kikerics
розмастити szétken
розмáховати integet
розмáщовати szétken
розмержéный  ingerült, izgatott
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388розмереґóваный 

розмереґóваный ingerült, izgatott
розметáти szétdobál, szétvet, széthány
рóзмір méret
розмістити elhelyez
розмітовати szétdobál
розміщáти elhelyez
розмочити feláztat, beaztat
розмыти elmos, kimos (partot)
розмышляти gondolkodik, megfontol
рознéсти széthord, kihord
рознóшовати széthord, kihord
розóбраный levetkőzött, meztelen
розобрáти levetkőztet
розогнáти szétkerget
розолляти kiönt
розорáти kifoszt
розорвáти széttép
розослáти szétküld
розрахýнок számítás, számvetés
рóзріз kivágás
розрізати vág, felvág, szétvág
розрізовати vág, felvág, szétvág
розрубáти szétvág
розрýбовати szétvág
рóзрух pusztulás
розрушéный pusztító, romboló
розрушытель pusztító
розрывáти szétszakít, darabokra tép
розрыти felás, feltúr
рóзум ész
розумáк okos
розýменя megértés
розуміти ért, megért
розуміти ся megérteni
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389 рóсказ

розýмность okosság
розýмный eszes, okos
розъєдинити különválaszt, szétválaszt
розъєдновати különválaszt, szétválaszt
розъїдáти felingerel, felizgat
розъїсти szétrág, szétmar
розъїсти ся szétmarni, szétrágni
розъязáти szétköt
розъяснéный érthető
розъясненя magyarázat
розъяснителный felvilágosító, magyarázó
розъяснити megmagyaráz
розъясняти megmagyaráz
ройта rojt
рокáш rakás
рокенрóл rock and roll
рóкер rocker
рóлник földműves
рóлництво földművelés
рóлный agrár, földművelési
рóля szerep
ромáн regény
ромáнс dal, románc
ромáнтик romantikus
ромáнтика romantika
романтичность romantika
романтичный romantikus
романтізм romantika
ромб rombusz
рóмбик rombusz
рóмплик pálinkáspohár
росá harmat
Рóсїя Oroszország
рóсказ parancs
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390роскáзаный 

роскáзаный megparancsolt
росказáти parancsol, elrendel
роскáзовати parancsol, elrendel
росказóвый erélyes, parancsoló
роскáпчати kigombol, kikapcsol
роскáпчовати kigombol, kikapcsol
роскáяти ся megbánni, sajnálni
роскельтовáти elkölt
рóсклад szétrakás
роскладáти szétrak
росклáденый szétbontott, szétrakott
роскладный szétrakható
росклáсти szétrak
росколóти vág, aprít
роскопáти felás, kiás
роскóповати felás, kiás
рóскош fényűzés, luxus, pompa
роскрывáти kinyit, felnyit
роскрыти kinyit, felnyit
роспаковáти kicsomagol, kirak
роспакóвовати kicsomagol, kirak
роспáлёвати felhevít
роспалити felhevít
роспинáти megfeszít
росплáкати ся sírni
росплáта kifi zetés, elszámolás
росплáчовати ся elszámolni, kifi zetni
росплóдити tenyészt, szaporít
росплóдити ся szaporodni
росплюцкати kilötyögtet
роспняти keresztre feszít
роспнятый keresztre feszített
роспнятя megfeszítés
роспозїровати megnéz, megszemlél, megtekint
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391 рóссылка

роспозéрати megnéz, megszemlél, megtekint
роспознавáти felismer, megkülönböztet
роспóзнати felismer, megkülönböztet
росполóженя elhelyezkedés
росположыти elhelyezkedik
росположыти ся elhelyezkedni
роспорядити ся intézkedni, utasítani
роспóрядок (napi)rend, elrendezés
роспýджовати szétriaszt
роспýдити szétriaszt
роспýкнути szétpukkan
роспýкнути ся szétpukkanni
роспýста kicsapongás, feslettség
рóспуть útkereszteződés
роспýтя keresztút, válaszút
роспущéность fegyelmezetlenség
роспущéный fegyelmezetlen
россáда palánta
россїёвати szétszór
россїяти szétszór
росслóєня rétegezés
россмішыти nevettet
россміяти ся nevetni
росстáти ся elbúcsúzni, elválni
росстелити kiterít, szétterít
росстеляти kiterít, szétterít
рóсстріл lelövés
росстрілёвати agyonlő
росстріляти  agyonlő
россудитель ész, értelem
россудити meggondol, megfontol
россýдливость értelem, meggondoltság
россýдливый értelmes, megfontolt
рóссылка postázás, szétküldés
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392россыпаный 

россыпаный szétszóródott
россыпати szétszóródik, elszóródik
россыповати szétszóródik, elszóródik
рóссяг lépték
ростваряти  kinyit, feltár, felnyit
ростворéный nyitott
ростворити kinyit, feltár, felnyit
рóствором tárva-nyitva
ростéрти szétmorzsol, szétken
ростéрьхати kipakol, tehertől szabadít
ростéрьховати kipakol, tehertől szabadít
рости nő, növekszik
ростина növény
ростинáти felvág, felszeletel
ростинность növényzet, növényvilág
ростинный növényi
ростиня növény
ростїгáти kinyújt, megnyújt
ростолковáти megmagyaráz, megvilágít, 

  megfejt
ростоптáти széttapos, széttipor
ростóптовати széttapos, széttipor
рострепáти összekócol, összeborzol
ростыти1 termeszt
ростыти2 elhízik
ростытый kövér
рость szökés
ростягнýти kinyújt, megnyújt
ростяговати kinyújt, megnyújt
ростяти szétvág, széthasít
росýл sós lé, páclé
рóсцвіт virágzás, kivirágzás
росцвітáти kivirágzik
росчахнýти széthasogat, széthasít
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393 рудімéнт

росчесáти kifésül
росчесáти ся megfésülködni
росчýти tisztán hall
росшырéный széles, tágas
росшырити kiszélesít, kitágít
росшыряти kiszélesít, kitágít
росяный harmatos
рот száj
ротáція rotáció
ротýнда kör alakú épület
рóчник évente megje lenő kiadvány
рóчный éves, évi
рóчок egy év
рóштель rács
ртуть higany
рýбаня vágás
рубáти vág, dönt
рубéць forradás, heg
рýбрика rovat
рубы fonák
рувнина síkság
рувнинный sík (mn)
рýвно egyformán
рувновáга egyensúly
рувномірность egyenletesség
рувнопрáвность egyenjogúság
рувнопрáвный egyenjogú
рýвность egyenlőség
рувноцїнный egyenértékű
рýвный egyenletes, egyenlő
рувняти ся igazodni
руг szarv
рудá érc
рудімéнт csökevény
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394рýжа 

рýжа rózsa
ружáнець ima
ружáстый virágos
рýждя rőzse
ружóвый rózsás, rózsaszínű
рýжочка rózsa
Руздвó karácsony
руздвяный karácsonyi
рузновидный különböző fajtájú, különféle
рузнообрáзный különféle
рузнофарбóвый tarka
рузноякый különféle
рýзный különböző
руина rom
руй raj
рук év
рукá kéz
рукáв ruhaujj
рукавиця egyujjas kesztyű
руководитель vezető
руководити irányít
рукодїлный kézzel készült
рукóпис kézirat
рукописный kézzel írt
рукоположыти kézrátétellel felszentel
руктепéрь tavaly
рýлка tubus
рум rum
руменкóвый kamilla (mn), kamillás
румéнок kamilla
Румын román
Румынка román nő
румынськый román (mn)
румянець (arc)pír, pirosság
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395 рыбáрь

румяный  pirospozsgás
Рус orosz ember
Русáля Pünkösd
Рýсин ruszin
русинізм ruszinizmus
русиніста ruszin fi lológus
русиністика ruszinisztika
Русинка ruszin nő
русинство ruszinság
русинськый ruszin (mn)
русіста orosz fi lológus
Рýска orosz nő
Руснáк ruszin férfi 
рус  нáцькый ruszin (mn)
русофіл oroszbarát
русофілськый oroszbarát (mn)
русофóб oroszellenes
рýськый orosz (mn)
Рутéн rutén
ручиска hatalmas kéz v tenyér
ручитель kezes
ручити ся jótállni, megbízni
рýчка toll
ручник törölköző
ручный kéz (mn), kézi
рýшати indul, mozdít
рýшати ся elindulni, megmozdulni
рýшыти elmozdít, megmozdít
рýшыти ся megmozdulni
рыба hal
рыбáрити halászik
рыбáрство haltenyésztés
рыбáрськый halász (mn), halászati
рыбáрь halász
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396рыбка 

рыбка hal
рыблячый hal (mn), halas
рыбник halász
рыбный hal (mn), halas
рыжый vörösessárga
рыло orr, ormány, pofa
рысь hiúz
рыти ás
рытя ásás
рыцарь lovag
рычáти morog, bőg, ordít
ряд sor
рядити öltöztet
рядность becsületesség
рядный becsületes
рядóвый megszokott, szokásos
рянда rongy
ряндавый rongyos
ряндя rongy
ряндяш rongyos
рясный bő, bőséges, kiadós
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сáбадош felmentett, felszabadult
сáбля kard
сабóвка szabó (nő)
саботáж szabotálás
сáбув szabó
сад kert
сáджаня ültetés
сáджати ültet
садити ültet
садізм szadizmus
садовинá gyümölcs
садóвый kert (mn), kertes, kerti
сак szák, halháló, lepkeháló
сакрáлный szakrális, szent
саксофóн szaxofon
салáма szalámi
сáлаш kunyhó
сáло faggyú, zsír
салóн szalon
cáлонка szaloncukor
салýт tiszteletadás
салутовáти tiszteleg
сам maga
самéнькый egyedüli, magányos
сáмeць hím
самобытность eredetiség
самобытный eredeti, sajátos
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398самовóлность 

самовóлность önkényesség
самовóлный akaratos
самогýбець öngyilkos
самогýбный fatális, önpusztító
самоконтрóла önellenőrzés, önkontroll
самокрітика önkritika
самолюб önimádó
с амолюбіє egoizmus
самосвідóмость öntudat
самосвідóмый öntudatos
самосправóваня önkormányzat
самостóйность önállóság
самостóйный önálló
самоýк autodidakta
самый egyedül, saját maga
санатóрія szanatórium
санáція szankció, kényszerintézkedés
сандáла szandál
сáни szán
санітáр ápoló
санітáрный egészségügyi
санітка mentő
сáнканя szánkózás
сáнкати ся szánkózni
санковáти ся szánozni, szánkózni
сáнкція megtorlás, szankció
санкы szánkó
санóваня szánkózás
сановáти megkegyelmez, sajnál
сáночкы szánkó
сáра lábszár, sípcsont
сарáка szegény
саркастичный szarkasztikus
сáркнути nyomorog, kínlódik

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   398Ruszin-magyar szotar_190806.indd   398 2019. 08. 06.   19:562019. 08. 06.   19:56



399 свинча

сатанá sátán, ördög
сатáнськый ördögi, sátáni
сателіт műhold
сателітный műhold (mn)
сатіра szatíra
сатірик szatíraíró
сатіричный szatirikus
сатісфáкція elégtétel
свáльба lakodalom, esküvő
свальбляный  esküvői, lakodalmi
свальбовáти esküvőt tart
Свáлява Szolyva
сват leánykérő, nász
свáтаня leánykérés
свáтати feleségül kér
сватáч vőlegény
свáха házasságközvetítő nő
свáшка nászasszony
свéкор após
свéкра anyós
свербиустка csipkebogyó
свербіти viszket
сверблячка viszketés, viszketegség
сверблячый viszkető
свéрлик fúró
сверлити fúr
свéтер szvetter, pulóver
свинáрь sertésgondozó
свинити piszkít
свинóта sertéshús
свинство disznóság, aljasság
свинськый1 disznó (mn), sertés (mn)
свинськый2 aljas, mocskos
свинча malac

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   399Ruszin-magyar szotar_190806.indd   399 2019. 08. 06.   19:562019. 08. 06.   19:56



400свиня 

свиня malac
свідїтелство tanúság
свідок tanú
свідóмость tudat, öntudat
свідóцтво tanúsítvány
свідчити tanúskodik
свіжость frisse sség, üdeség
свіжый friss
свіжынá frissesség
свіріпый  kegyetlen, vad (mn)
світ fény, világosság
світити világít
світити cя fényleni
світлити világít
світлїти világosodik, derül
світло fény, világosság
світлость fényesség
світлый derűs, világos
світовый világ (mn), világi
світозвістный ismert, híres
світослáвный világhíres
світськый nagyvilági, világi
свіченя csillogás
свічка gyertya
своєвóльство önfejűség
своєрóдный sajátos
своєфайтóвый  eredeti, sajátos
своинá rokon, rokonság
свóйство tulajdonság
свояк rokon
своячка sógornő
свуй enyém, tiéd, övé
се  ez
сеáнс ülés, alkalom

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   400Ruszin-magyar szotar_190806.indd   400 2019. 08. 06.   19:562019. 08. 06.   19:56



401 селянин

Сeвлюш Szöllős
сeвлюшськый szöllősi
Сéґед Szeged
сеґединськый szegedi
сéґелет sarok
сеґіниско szegény
сéґінь szegény
сеґінятко szegényke
сеґіняшный szegény (mn), szegényes
сéґмент tag, szakasz
сезóн évszak
сезóнный idény (mn)
сей ez
Сéйпгалом Széphalom
сейф páncélszekrény
секрéт titok
секретаріáт titkárság
секретáрь titkár
секрéтность titkosság
секрéтный titkos
секс sex
сексуáлный szexuális
сéкта szekta
сéктор körzet, szektor
секýнда másodperc
сéкція szakosztály
сéлеп szelep
селити letelepít
селити cя letelepülni
сéлище település
селó falu
селóчко falucska
сéлськый falusi
селянин falusi (fn), vidéki (fn)
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402селянство 

селянство parasztság
селянськый paraszti
семáк hetedikes
семáнтика jelentéstan
семéро heten
семéстер félév, szemeszter
семилїтнїй hétéves
семінáр szeminárium
семінáрія szeminárium
сéмый hetedik
сенáт szenátus
сéндвіч szendvics
сензá ція szenzáció, feltűnés
сéнзор érzékelő, szenzor
сентéнція bölcs mondás
сентіментáлность szentimentalizmus, érzelgősség
сентіментáлный szentimentális, érzelgős
сепаратізм különállás, különválás, 

  szeparatizmus
сепаратіста szeparatista
септéмбер szeptember
септембрóвый szeptemberi
Серб szerb férfi 
сéрбати szürcsöl
Сéрбія Szerbia
Сербкыня szerb nő
сéрбськый szerb (mn)
сéрвер szerver
сéрвіс étkészlet, szerviz
сéрвус szervusz
сердéчко szívecske
сердéчный őszinte, szív (mn), szívélyes
сéрдце szív
сердцёвый szív (mn), szíves
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403 сёгочáсный

середá szerda
середина közép, középpont
середник közvetítő
серéднїй közepes, középső
середновік középkor
середновічный középkori
середýщый közepes
серенáда szerenád
серéнча siker, szerencse
серенчливость sikeresség
серенчливый szerencsés
серіáл sorozat
серійный sorozat (mn), sorozatos
серіóзность komolyság
серіóзный komoly
сéрія sorozat
сéрна zerge
серп sarló
серсáма szerszám
серсамóвый szerszám (mn), szerszámos
серсть gyapjú
сéрстяный gyapjas, gyapjú (mn)
сесé ez
сесé-тотó ez-az
сéсія ülésszak
сестрá lánytestvér
сестрин unokafi vér
сестриниця unokahúg
сестринськый nővéri
сестричка lánytestvér
сесь ez
сет szett, játszma
сёгорýчный idei
сёгочáсный jelenlegi
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404сивинá 

сивинá ősz haj
сивіти őszülő
сивкáстый deres, őszes
сивый deres, ősz (mn), szürke
сидїти ül
сидячкы ülés (fn)
сидячый ülő
сикалка spriccelő
сикати fecskendez, vizel
сикнути spriccel
сикош pisis
сила erő
силáк erős, izmos ember
силáцькый v itéz (mn), vitézi
силка hurok, csomó
силный erős
силов erővel
силованый kínált, megvendégelt
силованя vendéglátás
силовати megvendégel
силцé hurok
синéць monokli, kékfolt, véraláfutás
Синєвір Szinevér
синёóкый kék szemű
синити kékít
синиця cinege
синїй kék
синїти kékül
синява kékség
сирота árva
сиротити elárvul
сиротїти elárvul
сиротка árva
сиротськый árva (mn), árvasági
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405 сінтакс

сиротюк árva, apátlan anyátlan
сирохмáн szegénylegény
сито szita
сич vizelet
сияти fénylik, ragyog
Сібірія Szibéria
сівар szivar
сіґнáл jel
сіґналізáція jelzés
сіґналізовáти jelez
Сіксов Szikszó
Сілвéстер Szilveszter
сілуéт árnykép, sziluett
сімбол jelkép, szimbólum
сімбóлика jelképrendszer
сімболичный jelképes, szimbolikus
сімболізовáти szimbolizál, jelképez
сіметричный szimmetrikus
сімпатичный rokonszenves
сімпатізáнт szimpatizáns
сімпатізовáти rokonszenvez, szimpatizál
сімпáтія rokonszenv
сімптóм tünet
сімулáнт szimuláns, színlelő
сімулáція tettetés
сімфоничный szimfonikus
сімфóнія szimfónia
сінаґóґа zsinagóga
сіндрóм tünet, kórtünet
сінóнім rokon értelmű szó
сінонімичный rokon értelmű, szinonim
сінóптик szinoptikus (fn)
сіноптичный összefoglaló
сінтакс mondattan
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406сінтаксичный 

сінтаксичный mondattani
сінтéтика szintetikus, műszálas
сінтетичный szintetikus
сінхроничный szinkron (mn)
сінхронізáція szinkronizálás
сінхронізовáти szinkronizál
сінхронія egyidejűség
сінхрóнный egyidejű, szinkron
сірéна szirén, sziréna
сіруп gyümölcsszörp
сістéма rendszer
сістематизовáти gépesít, rendszerez
сістематичный rendszeres
сістéмный rendszer (mn)
сітуáція helyzet, szituáció
сївбá vetés
сївер észak
сїверный északi
сїверо-востóк északkelet
сїверо-зáпад északnyugat
сїгáти felér, elér 
сїдáк szék, ülőke
сїданя ülés
сїдáти leül
сїдїти ül
сїдлáч lovas
сїдлó nyereg
сїдоголóвый őszhajú
сїдый ősz (mn)
сїм hét
сїмдесятка hetven
сїмдесятый hetvenedik
сїмдесять hetven
сїмдесятьрýчный hetvenéves
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407 скакáти

сїмка hét
сїмнадцятéро tizenheten
сїмнáдцятка tizenhetes (fn)
сїмнáдцятый tizenhetedik
сїмнáдцять tizenhét
сїмня vetőmag
сїмрýчный hétéves
сїмсто hétszáz
сїмстолїтнїй hétszáz éves
сїмстóтый hétszázadik
сїно széna
сїнокóс szénakaszálás
сїпка szipka
сїрéнькый szürke
сїринá szürkület
сїріти szürkül
сїрка kén
сїркáстый kénes
сїрость szürkület
сїрый szürke
сїсти leül
сїтка1 háló
сїтка2 szatyor
сїть hálózat
сїчи aprít, vág
сїчка aprító (fn), aprítás, vágás
сїяня vetés
сїяти vet, elvet
сїяч magvető
сїячка magvető (nő)
скавт nyüszítés
скавунїти nyüszít
скáканя ugrálás
скакáти ugrál
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408скáла 

скáла szikla
скаламýтити felkavar
скалистый sziklás
скалїчéность rokkantság
скалїчéный megnyomorított
скалїчити megnyomorít
скáлка szálka
скалп skalp
скáлпел sebészkés, szike
скандáл botrány
скандáлный botrányos, megbotránkoztató
скáнзен skanzen
скáпчати összekapcsol
скáпчати ся összekapcsolódni
скáпчовати összekapcsolás
скарб kincs 
скáрга panasz, siránkozás
скáрідити ся undorodni
скáрідный taszító, undorító
скáрідовати ся undorodni
скафáндер búvárruha, szkafander
скачáти összegöngyöl
сквер tér
сквéрность aljasság
сквéрный aljas, hitvány
cквічáти  sikít
скелéт csontváz
скельтовáти elkölt
скеновáти szkennel
скéпт  ик kételkedő (fn)
скептицізм kételkedés
скептичный kételkedő (mn)
скіп ojtás (fn), oltás (fn), szemzés (fn)
скіпеня oltás, szemzés
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409 сконцентровáти

скіпець oltóág, oltvány
скіпити beolt, szemez
склад raktár
склáдный arányos, formás
склáдовати összerak, elrak
складóвня raktár
склáсти összerak, elrak
склéёвати összeragaszt, leragaszt
склéити összeragaszt
склеп sírbolt, kripta
склепáти szegecsél, szögel
склерóза sclerosis, elmeszesedés
склерóзный érelmeszesedésben szenvedő
склерóтик szklerotikus
скликаня összehívás
скликати összehív
скло üveg
склодувáрня üvegfújás
склорізáч üvegvágó
склянка üvegcse
скляный üveg (mn), üveges (mn)
склярь üveges (fn)
скобá fogantyú, kapocs
сковáти összekovácsol
скóвовати összekovácsol 
скок ugrás
сколóти lehasít, letör
сколотити összeszegez, összeállít
сколочéный felvert
сколóчовати összeszegez
сконáти bevégez, meghal
сконтактовáти érintkezik
сконтроловáти ellenőriz, kontrollál
сконцентровáти összpontosít, koncentrál
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410сконцентровáти ся 

сконцентровáти ся összpontosítani, koncentrálni
скончáніє halál
скопіровáти lemásol
скóра nyers bőr
скóро gyorsan, sebesen
скорóпис gyorsírás
скорописный gyorsírásos
скоростный gyorsasági
скóрость gyorsaság
скортїти kíván, akar
скóршый gyorsabb, sebesebb
скóрый gyors, sebes
скосити kaszál, lekaszál
скот barom, jószág, marha
скотáрити állatot tenyészt
скотáрство állattenyésztés
скотáрськый állati
скотáрь állattenyésztő (fn)
скотина1 (szarvas) marha
скотина2 háziállat, jószág
скотина3 aljas, gazember
скочанїти átfázik, megdermed
скóчити felugrik
скошéный lekaszált
скóшовати kaszál
с  креготáти csikorgat, csikorog
скресáти keresztez
скривити görbít, ferdít
скривити ся (el)görbülni, (el)ferdülni
скривляти (el)görbít, ferdít
скривляти ся elferdülni
скрипіти csikorog, nyikorog
скрипливый csikorgó, nyikorgó
скрóмность szerénység

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   410Ruszin-magyar szotar_190806.indd   410 2019. 08. 06.   19:562019. 08. 06.   19:56



411 славіста

скрóмный szerény
скрутити összeteker, sodor
скручéный összetekert, sodort
скрýчовати csavar, összeteker, sodor
скрывáти eltakar, eltitkol
скрывáти ся bujkálni, elrejtőzni
скрыня szekrény
скрытость titkolózás, zárkózottság
скрытый titkolódzó, zárkózott
скрытя elrejtés, titkosítás
скýлптор szobrász
скулптýра szobor, szobrászat
скупáти felvásárol
скýпость fukarság, fösvénység
скупый fukar
скýтер farmotoros siklócsónak
скушéность kisértés
скыба szelet, karéj
скыбка szelet
скыснýти megsavanyodik
слабéнькый gyengécske
слабинá gyengeség
слабіти elgyengül, ellankad
слáбнути gyengül
слабодýшность gyenge akarat
слабодýшный gyenge akaratú
слáбость gyengeség
слабоýмность gyengeelméjűség
слабоýмный gyengeelméjű
слабый gyenge
слáва dicsőség
слáвеня dicsőítés
слáвити dicsőít
славіста szláv fi lológus
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412славістика 

славістика szlavisztika
слáвный derék (mn), dicső
Славянин szláv (férfi )
Славянка szláv (nő)
славянофілство szlavofi lizmus
славянськый szláv (mn)
слáдость édesség
слáлом műlesiklás
сласть édesség, nyalánkság
сленґ szleng
слива szilva
сливка szilva
сливлянка szilvapálinka
сливовиця szilvapálinka
сливóвый szilva (mn), szilvás
слимáк csiga
слина nyál
слинавый nyálas
слїд nyom
слїдити fi gyelemmel kísér
слїдувучый következő
слїпáк fekély
слїпати vakít
слїпнути megvakul
слїпость vakság
слїпóта vakság
слїпый vak
Сл овáк szlovák (férfi )
Словáкія Szlovákia
словáрь szótár
словáрьный szótári
словáцькый szlovák (mn)
Словáчка szlovák (nő)
словéсность szóbeliség
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413 смачный

словéсный szóbeli
слóвник szótár
слóво szó
слóвом egyszóval
словотвóреня szóalkotás
словотвóрный szóalkotási
слоєный réteges
слоити rétegez
слон elefánt
слугá szolga
слýжба szolgálat
служéбный szolgálati
слýженя szolgálat
служытель szolga, alkalmazott
служыти szolgál
служниця szolgáló
слуй réteg
слутáк suta, balkezes
слýтость rokkantság
слýтый rokkant
слýхавка fülhallgató
слýханя hallgatás
слýхатель hallgató (fn)
слýхати hallgat
слýчай eset, esemény
случáйность véletlenség
случáйный véletlen
слызá könny
слызити könnyezik
слызный könny (mn), könnyes
смак aroma, íz
смаковáти élvezettel eszik, iszik
смáчно jóízűen, zamatosan
смачный jóízű
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414смердїти 

смердїти bűzlik
смердячый bűzös
смерéка fenyő
смерекóвый fenyőfa
смертéлный halálos
смéртность halandóság
смерть halál
сметáна tejföl
сметáнка tejföl
смирéно alázatosan
смирéный alázatos
смирька sötét
смирькáти ся sötétedni
смілость bátorság
смілый bátor
сміти mer, merészel
смітя szemét
сміх nevetés
сміховáти kinevet
сміховáти ся kinevetni
смішливый mókás
смішно mulatságosan, nevetségesen
смішный mulatságos, nevetséges
смішыти megnevettet
сміяти ся nevetni
смоґ szmog
смóкінґ szmoking
смолá gyanta, kátrány, szurok
смóлавый gyantázott, kátrányozott
смолити kátrányoz
смóлош taknyos
смóлї takony
смоляк taknyos kölyök
смýга barnaság (naptól)
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415 соблазняти

смýгавый kreol, lebarnult
смутнїти szomorkodik
смутный szomorú
смýток bánat
смык csatlakozás, érintkezés
смысел értelem
смыслóвый értelmi
снáйпер mesterlövész
снити álmodik
снити ся álmodni
снїг hó
снїгóвый havas
снїгопáд havazás, hóesés
снїгуляк hóember
снїжынка hópehely
снїжыти havazik
снїжный havas
сноб sznob
снобізм sznobizmus
сновáти kapkod, siet
снóчы este
снуп kéve
снурóк fűző
соáвтор társszerző
собесїдник beszélgetőtárs
собесїдованя megbeszélés
собесїдовати megbeszél
собі magam, magamnak
соблáзн csábítás
соблазнителный csábító (mn)
соблазнитель csábító (fn)
соблазнити elcsábít
соблазнити ся elcsábulni
соблазняти elcsábít
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416собрáт 

собрáт társ
совá bagoly
сóвда szóda
совдóвый szóda (mn), szódás
совершáти végez, végrehajt
совершéность tökéletes
совершéнство tökéletesség
совершéный teljes, tökéletes
совершыти megtesz, véghezvisz
совєтськый szovjet (mn)
совістливый becsületes
сóвістный becsületes
сóвість becsület
совладїтель társtulajdonos
совмістный együttes (mn), közös
совміщáти egyesít, összeegyeztet
совокупити egyesít
совокупляти egyesít
совокýпный együttes (mn), közös
совпадáти egybeesik, egybevág
совпáсти egybeesés
совс szósz, mártás
сóвсовый szószos
сóглас beleegyezés, jóváhagyás
согласити ся beleegyezni
соглáсіє beleegyezés, jóváhagyás
соглáсный beleegyező
согласовáти egyeztet
согрішáти bűnt követ el, vétkezik
согрішeня bűnbeesés, vétkezés
согрішыти vétkezik
содéржаня eltartás
содержáтелный tartalmas
соєдиненя egyesítés

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   416Ruszin-magyar szotar_190806.indd   416 2019. 08. 06.   19:562019. 08. 06.   19:56



417 солóдкый

соєдинити összeköt
соєдинити ся egyesülni
соєдиняти összeköt
сóёвый szójás
созвýчность összhang
созвýчный egybehangzó
создавáти alkot, teremt
сóзданый alkotott, teremtett
созданя alkotás, teremtés
создáтель alkotó (fn)
сок lé, nedv
сокáч szakács
сокáчка szakács (nő)
соквартéлёш szobatárs
соклáсник osztálytárs
сóкол sólyom
сокотити óv, védelmez
сокочéный védelmezett, védett
сокóченя kímélet, védelmezés
сокрóвище kincs
солдáт katona
солéный sós, sózott
солити sóz
солідáрность összetartozás
солідáрный együttérző, szolidáris
солідность komolyság
солідный megbízható, tekintélyes
соліста szólista
сóло szóló
солодéнькый édes
солодити édesít
солóдкавый édeskés
солодкослóвный mézesmázas beszédű
солóдкый édes
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418солóма 

солóма szalma
солóмка szalma
соломляный szalma (mn)
солонина szalonna
соляный sós
сомáр szamár
сомариско szamár
сомáрськый szamár (mn)
сóмнїв kétely
сомнївáти kételkedik
сомнївáти ся kételkedni
сóмнївный kétes, kétséges
сон alvás, álom
сонáт szonáta
сóнда szonda
сонéт szonett
сóнечко napocska
сóнїчко napocska
сóнїчник napraforgó
сóнїчный napos
сонливость álmosság
сонливый álmos
сóнный álmos
сóнце nap
сообщáти közöl, tudat
сообщéный közölt
сообщеня értesítés, közlés
соóбщество közösség, társaság
сообщити közöl
сопéрник ellenfél, vetélytárs
сопéрництво versenyzés
сопілка síp
соплемéнник törzsbeli (férfi )
сопостaвити szembeállít
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419 сосїднїй

сопраністка szoprán énekesnő
сопранóвый szoprán (mn)
сóпровод kíséret
сопроводити kísér, követ 
сопротивити ellenáll
сопротивити ся ellenállni
сопротивляти  ellenáll
сопротивляти ся ellenállni
сопротивный ellenálló
сопрýг élettárs
сопрýжество házasság
сопрýжный házastársi
сопýтник útitárs
сопýтниця  útitárs (nő)
сопýтствовати elkísér
сорáтник bajtárs, harcostárs
сорозмірность arányosság
сорозмірный arányos
сóрок negyven
сорóка szarka
сорокáтка negyvenes
сороклїтнїй negyvenéves
сороклїтя negyvenéves évforduló
сорокóвины negyvenéves évforduló
сорокóвый negyvenedik
сорóчка ing
сорт1 fajta
сорт2 minőség
сортовáлня osztályozás, szortírozás
сортовáти szortíroz, osztályoz
сортóвый minőségi
сосїда szomszéd
сосїдити szomszédol
сосїднїй szomszédos
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420сосїдство 

сосїдство szomszédság
сосїдськый szomszéd (mn), szomszédi
сóсна erdei fenyő
соснóвый fenyő (mn)
состáв összetétel
составитель összeállító
состáвити összeállít
составляти összeállít, összerak
составляти ся összeállítani
состояти áll vmiből
состояти ся történni
сотвореня teremtés, alkotás
Сотворитель Teremtő
сотворити megalkot
сóтник százados
сотрýдити együttműködik
сотрýдник munkatárs
сотрýдництво együttműködés
соучáствовати közreműködik
соучáстник közreműködő
соученик tanulótárs
соучениця tanulótárs (nő)
софістика szofi sztika
сóфтвер szoftver
сóха szárazság
сóхнути kiszárad, megszárad
сохранéный sértetlen
сохранити megőriz, megtart
сохраняти megőriz, megtart
сохтáш szokás
сóцвітя virágzat
соціáл-демокрáт szociáldemokrata
соціалізáція szocializáció
соціалізм szocializmus
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421 спасителный

соціаліста szocialista
соціáлный szociális
соціолоґічный szociológiai
соціолóґія szociológia
сочáсник kortárs (fn)
сочáсный egykorú, kortárs (mn)
сочити csepeg, szivárog
сóчка faeke
сóчный lédús
сочýство részvét
сочýствовати együttérez, rokonszenvez
союз szövetkezés, szövetség
союзник szövetséges
сóя szója
спáдати leesik, lehull
спáдовати leesik, lehull
спазм görcs
спазматичный görcs (mn), görcsös
спак összepakolás, pakolás
спакóваный összepakolt
спаковáти összepakol
спáлёвати eléget
спалити eléget
спáлный háló (mn)
спáлня hálószoba
спамнятáти ся emlékezni
спаня alvás
спаровáти párosít
спаровáти ся párosítani
спасáти megmenekül
спасáти ся megmenekülni
спасéніє (meg)menekülés, (meg)mentés
спасéный megmentett, megszabadított
спасителный megmentő (mn), mentő (mn)
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422спаситель 

спаситель megmentő (fn)
спаскýдити bepiszkít
спаскуднїти megcsúnyul
спасти megment
спáти alszik
спéка hőség
спекóта forróság
спектáкл színházi előadás
спéктер spektrum
спекулáція üzérkedés
спекуловáти üzérkedik
спелáти kimer (levest)
спелеóлоґ barlangkutató
спервý először
спéред elöl, elölről
спередслóво előszó
спéреду elöl, legelöl
спéрма sperma
спеціалізáція szakképzés
спеціаліста szak ember
спеціáлность szakma
спеціáлный különleges, speciális
спеціфика sajátosság
спеціфичный jellegzetes, sajátos
спечéный megsütött
спечи süt
спис lista
списаный lemásolt
списáти lemásol
списовати lemásol
список jegyzék, lista
спити leiszik
спити ся elzülleni, lezülleni
спиця kötőtű
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423 споздити

спів ének
співанка nóta
співаня éneklés
співáти énekel
співáчый énekes
спікер hírolvasó
спірáла spirál
спірáлный spirális
спірітіста spiritiszta
спірітóвый szeszes
спірітус  alkohol, spiritusz
спішно sebtében, sietve
спішный sietős, sürgős
сплáвити olvaszt, tutajoz, úsztat
сплáвлёвати olvaszt, tutajoz, úsztat
спласнýти összeesik
сплéсти fon, összefon
сплетéный font, összefont
сплїснїти penészedik
сплїснїтый  penészes
сплюх hétalvó
сплячка álmosság
сплячый álmos
сповідáти gyón
сповідáти ся gyónni
спóвідь gyónás
сповнéный teljes
сповнитель végrehajtó
спóвнити végrehajt
сповнявучый teljesítő
сповняти teljesít
спожываня használ
спожывáти felhasznál
споздити késik
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424споздити ся 

споздити ся elkésni, késni
спознавáти felismer
спознавáти ся felismerni, ismerkedni
спóзнати megismer
спóзнати ся felismerni, megismerni
споити leitat
спóкyй nyugalom
спокýйно nyugodtan
спокýйность nyugalom
спокýйный csendes, nyugodt
спокýтовати vezekel
сполїгáти reménykedik
сполїгáти ся reménykedni
спóлность közösség
спóлный közös
сполóчный együttes (mn), közös
сполошыти felriaszt
сполчити1 egyesít
сполчити2 összeilleszt
сполчити ся1 egyesíteni
сполчити ся2 összeilleszteni
сполягливый megbízható
сполягнýти gondol, vél
сполягнýти ся megbízni, rábízni
спомагáти támogat, segít
спóмеже között
споминаный említett, (meg)nevezett
споминáти megemlékezik, megemlít
спóмнити emlékezik
спомнянýти meg  említ
спомнянýтый említett, megemlített
спомóга segítség
спомогти megsegít
спомочи segít
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425 спрáглый

спóнзор támogató, szponzor
спонзоровáти támogat, szponzorál
спонтáнно spontánul
спонтáнность spontaneitás
спонтáнный spontán (mn)
спорáєный eltávolított
спорáити eltesz, eltávolít
спорожнити kiürít
спорожнїти kiürül
спорт sport
спортóваня sport
спортовáти sportol
спортóвый sport (mn)
спортсмéн sportoló
спосóбность képesség
спосóбный tehetséges
спочиваня pihenés
спочивáти pihen
спóчивок pihenés
спочити pihen
спрáва jobbról
справдýшнїй igazi, igazságos
справедливость igazságosság
справедливый igazságos
справити (meg)tart, ünnepel
справляти (meg)tart, ünnepel
спрáвник tájékoztató
справóваный igazgatott, irányított
справóваня munkásság, tevékenység
справовáти irányít, vezet
справовáти cя1 elkészülni
справовáти cя2 megküzdeni
спрáга szomj, szomjúság
спрáглый kiszáradt, szomjas
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426спрінт 

спрінт rövidtávfutás, sprint
спрінтер rövidtávfutó
спровáджовати kísér, követ
спровáдити kísér, követ
спувдержавáн honfi társ, polgártárs
спувдїяня együttműködés
спувдїяти együttműködik
спувжытя együttélés
спувзвýк mássalhangzó
спуд alól
спуджéный ijedt, megijesztett
спýдити megijeszt
спудлїти elromlik, lealjasodik
спýднїй alsó
спуск leengedés, lejtő
спустити leenged, lebocsát
спустїти elenged (tartozást), 

  enged (a követelményből)
спýтати összekever
спýтовати összekever
спущáти leenged, lebocsát
срéдок központ, középpont
срéдство eszköz
срóдник rokon
срóдный hasonló, rokon
срóдство rokonság
ссáти szop
ссинїти kékül
стабілізáтор stabilizátor
стабілізáція rögzítés
стабілізовáти stabilizál
стабілность szilárdság
стабілный szilárd, stabil
став ál lomány
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427 старугáня

стáваня megállás
ставáти megáll
стáвити épít
стáвити ся1 építeni
стáвити ся2 alakoskodni
ставлярь építész, építő
ставляти épít
стадіóн stadion
стáдо nyáj, csorda
стаж szolgálati idő
стажіста gyakornok
стáйня akol, istálló
стáлый állandó, folytonos
стандáрд szabvány, standard
стандáрдный szabványos
становити elhelyez, felállít
становити ся felállítani, kialakítani
стáраня törekvés
старáтелность szorgalom
старáтелный törekvő, szorgalmas
старáти ся törekedni
старéзный ócska, öreg, régi
старéнькый öregecske
стáреня öregedés
стáрець öreg
старинá múlt
старіти megöregszik
старовизна antik
старовинá régmúlt
старóста vezető, felelős
стáрость öregség
старт start
стартовáти rajtol, startol
старугáня öregasszony
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428старýнок 

старýнок kötelesség
стáршый idősebb, öregebb
стáрый öreg, vén
старый szülő, nagyszülő
стáти előfordul, megtörténik
стáти ся előfordulni, megtörténni
статичный statisztikai
статіста statiszta
статістика statisztika
статістичный statisztikai
стáток jószág
статóчность érdem, érték
статóчный méltó vmire
стáтус státusz
статýт alapszabály, alapokmány
статя cikk
стаціонáр állandó intézmény
стаціонáрный állandó, változatlan
стáція állomás
ствердити jóváhagy, megerősít
ствердїти jóváhagy, megerősít
ствóра alkotás, teremtmény
створéный megalkotott
ствóреня alkotás
ствóрёвати alkot
створити alkot
стеблó szár
стегнó comb(csont)
стéжка ösvény
стелити ágyaz
стеноґрaфія  gyorsírás
стеноґрафіст gyorsíró (férfi )
стеноґрафістка gyorsíró (nő)
стеноґрафічный gyorsírási, gyorsírói
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429 стіпéндія

стерáти1 letöröl
стерáти2 felhorzsol, kidörzsöl
стерілізáція fertőtlenítés
стерілізовáти fertőtlenít
стерілность1 sterilitás
стерілность2 terméketlenség
стерілный1 fertőtlenített, steril
стерілный2 terméketlen
стернянка tarló
стерпіти eltűr, elvisel
стéрпнути eltűr, elvisel
стéрти kitöröl, letöröl
стéртый kitörölt, letörölt
стечи kifolyik, lefolyik
стинáти levág, lemetsz
стискнути összenyom, összeszorít
стискнути ся összenyomni, összeszorítani
стих vers
стихáрь diakónus szertartási öltözéke
стихáти elcsendesedik, lecsendesül
стихнýти elcsendesedik, lecsendesül
стишáти lecsendesít
стишóк versike
стишыти lecsendesít
стіґма stigma
стіл stílus
стілізáція stilizálás
стілізовáти stilizál, stílust utánoz
стіліста stiliszta
стілістика stilisztika
стілістичный stilisztikai
стімул inger, ösztönzés
стімуловáти ösztönöz
стіпéндія ösztöndíj
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430стіхійный 

стіхійный elemi, katasztrofális
стіхія őserő, természeti erő
стїгáти1 összehúz, szorosra húz
стїгáти2 egybegyűjt, összevon
стїгáти ся1 összehúzni, szorosra húzni
стїгáти ся2 egybegyűjteni, összevonni
стїкáти összefolyik, összeömlik
стїнá fal
сто száz
стóвка százas
стогнáти nyög
стóйкость állandóság, kitartás, tartósság
стóйкый állandó, kitartó, tartós
столáрня asztalosműhely
столáрство asztalos mesterség
столáрськый asztalos (mn)
столáрь asztalos (fn)
столéць szék
стóлик asztal
столиця főváros
столичный fővárosi
столїтя évszázad
стóлный asztali
стоматóлоґ fogász
стоп stop
стоптáти eltapos
стóптовати eltapos
стóрож őr
сторонá1 irány
сторонá2 oldal
сторýчный százéves
стотина századrész
стóтый századik
стоякый álló
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431 стрілéць

стóяня állás, álldogálás
стояти áll
стрáва étel
стравный emésztési, emésztő
стравóваня táplálás
страдáти szenved
стрáстность különösség, furcsaság
стрáстный szenvedélyes
страсть szenvedély
стрáта elvesztés, veszteség
стратéґ stratéga
стратéґія stratégia
стрáтити elveszít
стрáтити ся eltévedni
стратіфікáція rétegződés
страх rettegés, félelem
страхóта félelem
страчéность zavar, zavartság
страчéный kilátástalan, reménytelen
стрáшно félelmetesen
страшный borzasztó, félelmetes
страшыти ijesztget
стремити igyekszik
стремити ся igyekezni
стрепáти1 összeborzol, összekócol
стрепáти2 elhord, elnyű
стрес stressz
стримати feltartóztat, visszatart
стримованя feltartóztatás, visszatartás
стримовати feltartóztat, visszatart
стрібéрный ezüst (mn), ezüstös
стрібро ezüst
стрілá nyíl
стрілéць lövész
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432стрілити 

стрілити lő
стрілка mutató
стріляня lövészet
стріляти lő
стріптіз sztriptíz
Стрітéніє Gyertyaszentelő
стрітеня találkozás
стрітити találkozik
стрітити ся találkozni
стріха tető
стріча találkozás
стрічаня találkozás
стрічáти találkozik valakivel
стрічáти ся találkozni valakivel
стрішка nyírás
стрóго szigorúan
стрóгость szigorúság
стрóгый szigorú
строй rend, rendszer
стром fa
стрóмик fácska, kis fa
стрóфа strófa, versszak
стрýганый gyalult
стругáти gyalul
струк kukorica eleje
структýра szerkezet
стрýна hangszerhúr
струсь strucc
стрýча növényi hüvelyek, hüvelyesek
стручóк növényi hüvely
стрыженый nyírt, nyírott (hajú)
стрыженя nyírás
стрыко nagybácsi
стрына nagy  néni
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433 стямка

стрясовати megráz, megremegtet
стрясти megráz, megremegtet
стуг boglya, kazal
студенити hallgató
студенїти lehűl
студéнт tanuló
студéнтськый tanulói
студéный fagyos, dermesztően hideg
студити lehűt
стýдії kurzus, tanulmányok
студійный műtermi
стýдіо műterem
студіóваня tanulás
студіовáти tanul
стýдїнь hideg
стýдня forrás, kút
стул szék
стулити megszorít, összenyom
стулчá szék
стýлчик szék
стуляти megszorít, összenyom
стýнїти olcsóbb lesz, olcsóbbodik
стýпень fok, lépcsőfok
ступнёвáти fokoz
ступнёвый lépcsőzetes
стыкáти ся találkozni
стырчáти kiáll
стыти kihűl
стюáрд steward
стюáрдка stewardess
стягнýти összehúz, szorosra húz
стяговати összehúz, szorosra húz
стямити emlékszik
стямка emlék
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434стяти 

стяти levág
стятый levágott
субвéнція szubvenció
субєкт alany, szubjektum
субєктивізм szubjektivizmus
субєктивность szubjektivitás
субєктивный szubjektív
субєктный alanyi
сублімáція szublimáció
субордінáція alárendelés
субóта szombat
суботáшнїй szombati
субсідія segély, támogatás
субстáнція lényeg
субстрáт szubsztrátum
субтілный gyöngéd, törékeny
сýвати mozdít, mozgat
сýвати ся mozdítani, mozgatni
сувенір emléktárgy
суверéн uralkodó
суверенітéт szuverenitás
суверéнный szuverén
Сýгакáллов Szuhakálló
суґестивный szuggesztív
суд bíróság
с уджéный elítélt
сýдженя ítélet
судина edény
судити ítélkezik
сýдный bírósági
судóвый bírósági
судьбá sors
судя bíró
сýєта kapkodás
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435 сухáрь

сýєтити ся futkosni, kapkodni
сýєтливость kapkodás
сýєтность kapkodás
сýєтный kapkodó
сужéт cselekmény, téma
суіта kapkodás
сук görcs
сукáти sodor
сýкервиця vérsavó
Сýкмар Szatmár
сýкня szoknya
суковáтый görcsös
сулáк oszlop
султáн szultán
суль só
сýма összeg
сумáрный összesített
сýпер szuper
супермéн szuperman
супермáркет szupermarket
суперóвый szuper
сурóвость ridegség, szigorúság
сурóвый rideg, zord
суроґáт1 hamisítvány
суроґáт2 tartalék
суроґáтный1 hamisított
суроґáтный2 helyettesítő, pót
сурпріз meglepetés
сурреалізм szürrealizmus
сурреалістичный szürreális
суть lényeg
сýфікс képző
суфлéр súgó
сухáрь kétszersült
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436сýхо 

сýхо száraz
сýхость aszály
сухóта szárazság
сухый száraz
сýчка szuka, nőstény kutya
сучóк ágacska
сýчый ebadta, kutya (mn)
суш szárazföld
сушáрня szárító műhely v kamra
сушéнкы aszalt gyümölcs
сушéный szárított
сýшня szárítókamra
сушыти szárít
сущéственый fontos, lényeges
существó élőlény
существовáти létezik, van
сýщность lényeg
сýщый létező
сфалшовáти hamisan énekel
сфéра övezet, szféra
сформуловáти megfogalmaz
сфóткати lefényképez
схапáти elkap, megragad
схапáти ся feleszmélni
схáповати megragad, elkap
схáповати ся feleszmélni
схéма vázlat
схематичность vázlatosság
схематичный vázlatos
схилити lehajol
схилити ся lehajol ni
схізма egyházszakadás
схізмáтик szakadár
схнýти kiszárad
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437 сцїдити

сховáти eldug
сховáти cя elbújni
схóвзнути megcsúszik
схóвзнути ся megcsúszni
сход leereszkedés, lemenetel
схóдити lejön, lemegy
схóдити ся összejönni, összetalálkozni
схопити megfog, megragad
схопити ся1 megfogni
схопити ся2 feleszmélni
схоснóваный elhasznált
схосновáти felhasznál, hasznosít
схрýпкати elroppant
схýднути lefogy
схудобнїти tönkremegy
схыбéный elrontott
схыбити elront
схыбляти elhibázza (a célt)
схыл dőlés, elhajlás
схылéный1 hajlamos
схылéный2 hajlott
схылити lehajt
схылити ся lehajolni
схыляти lehajol
схыляти ся hajolgatni
сцапіти1 elkap, megragad
сцапіти2 megőrül
сцéна színpad
сценáрій forgatókönyv
сценаріста forgatókönyvíró
сценичный színpadi
сцімбóрити összebarátkozik
сцімбóрити ся összebarátkozni
сцїдити leszűr
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438сцїлити 

сцїлити kigyógyít
сцорконїти felcsendül, összecseng
сцýравіти elhord
сцяпкати lecsepegtet
счаловáти megcsal
счарити megbabonáz, megront
cчемерити ся megcsömörleni, megunni
счесáти lefésül, összefésül
счéсовати lefésül, összefésül
счислити felsorol, elszámlál
счисляти felsorol, elszámlál
счистити letisztít
счищáти letisztít
счорнїти megfeketedik
счорнїтый megfeketedett
счýдовати ся meglepődni
счýхати letöröl
счýховати letöröl
сшывáти összevarr
сшыти összevarr
сын valakinek a fi a
сынув valakinek a fi a
сынýвськый fi úi
сыпати hint, szór
сыпкáчый sze mcsés
сыр sajt
сырость nedvesség
сырый nedves
сытити jóllakat
сытно bőségesen
сытный tápláló
сытость jólakottság
сытый jóllakott
сычáти kuvikol
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439 сящéнство

ся ez (nőnem)
сяк így
сякá ilyen (nőnem)
сяк-так úgy-ahogy
сякый ilyen (hímnem)
сям-там itt-ott
сятинá szenthely
сятити szentel
сяткóваня ünneplés
сятковáти ünnepel
сяткы ünnepek
сято ünnep
сятость szentség
сятóчность ünnepélyesség
сятóчный szent, ünnepi
сятый szent
сяченина megszentelt étel
сячéный szentelt
сяченя szentelés
сящéник pap
сящéничый lelkészi, papi, szentelt
сящéнство papi rend, papság
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Т

та  az (nőnem)
таблéтка gyógyszer
тáблиця tábla
тáбличка táblácska
тáбор tábor
табý tabu
тады oda
таинственый titokzatos
тáинство titok
таити titkol
тай és
тáйна titok, rejtély
тáйник búvóhely
тáйность titkos
тáйный titkos
тайфýн tájfun
так úgy
такá olyan (nőnem)
тáкже szintén
тáкой ilyen
тáкса1 díjszabás
тáкса2 tacskó
тáксій taxi
такт taktus, ütem
тáктика taktika
тактично tapintat
тактичность tapintat
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441 тáра

тактичный tapintatos
такый olyan (hímnem)
талáнт tehetség
талáнтливость tehetségesség
талáнтливый tehetséges
талантóваный tehetséges
таліáнськый olasz (mn)
Таліáнщина Olaszország
талізмáн talizmán
талóн szelvény, utalvány
тáлпа talp
талпáш1 gyalogos katona
талпáш2 talpas
там ott
тамадáш támadás
тамадовáти támad
тампóн tampon
тáнґо tangó
тандéм tandem
тáнець tánc
танéчный táncos
тáнїр tányér
танїрчá kis tányér
танк harckocsi, tank
танковáти tankol
танцёвáти táncol
танцмáйстер táncmester
тáнцош táncos
тáня tanya
тапéты tapéta
таплóвка pénztárca
тáпшаня tapsolás
тáпшати tapsol
тáра göngyöleg
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442таріфа 

таріфа díjszabás, tarifa
тарканистый tarka
таркáстый tarka
Тáтры Tátra
тáца tálca
тáшка táska
тáшочка kistáska
тварь arc, fi zimiska
твердити mondogat, bizonygat
твердїти bizonygat
твéрдо keményen, szilárdan
твердоголóвость önfejűség
твердоголóвый keményfejű, önfejű
твéрдость keménység
твердый kemény
тверезнїти kijózanodik
тверéзный józan
твóреня alkotás, teremtés
творителник alkotó
творитель alkotó
творити alkot, teremt
творити ся történni, végbemenni
твóрчость alkotás
твóрчый alkotói
ТВ TV
ТВ-стáція tv-adó
твуй tied
теáтер színház
театрáлный színházi
тебé téged
тéйка füzet
текст szöveg
текстіл textiláru
тéкстовый szöveg (mn), szöveges
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443 тенденційность

текýчый cseppfolyós, folyékony
телевізійный televíziós
телевізія televízió
телевізор tv-készülék
тéлек telek
телéмбати lógat
телéмбати ся lógatni
телéпати ballag
телепáтія telepátia
телефóн telefon
телефоничный telefon (mn), telefonos
телефоновáти telefonál
тéлїй olyan sok
тéльо annyi
теля borjú
тéма téma
темáтика tematika, témakör
тематичный tematikus
тембр hangszín
теметюв temető
тéмінь sötétség
темниця börtön
темнїти elsötétül
тéмно sötét
темно-синїй sötétkék
темнóта sötétség
тéмный sötét
темперáмент vérmérséklet
темперáментный temperamentumos
температýра hőfok, hőmérséklet
тéнґель tengely
тенґериця kukorica (tengeri)
тенґеричáный kukorica (mn), kukoricás
тенденційность célzatosság, irányzatosság
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444тенденційный 

тенденційный célzatos, irányzatos
тендéнція irányzat, tendencia
тéндер tender, versenytárgyalás
тéніс tenisz
тенісіста teniszjátékos
тéнор tenor
теолоґічный hittudományi
теолóґія hittudomány
теорéтик elméleti szakember
теоретичный elméleti
теоретізовáти elméletet alkot
теóрія elmélet
теперішнёсть jelen
теперішнїй mostani
тепéрь jelenleg
теплéнькый meleg
теплити melegít
теплиця melegház
тепличный melegházi
теплїти melegít
тéплo meleg (hn), melegen
теплó meleg (fn), melegség
теплокрóвный forróvérű
теплóта hő
тéплый meleg (mn)
тéпша tepsi
тéраз most
теракóта terrakotta
терапéвт belgyógyász
терáпія terápia
терáса terasz
Терéзія Terézia
Тéрейзвáрош Terézváros
тéрем terem (fn)
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445 тéрти

тéрен kökény
терітóрія elmélet, teória
теркілянка kökénypálinka
термáлный termál
тéрмин szakkifejezés
терминóвый szaknyelvi
терминолоґічный terminológiai
терминолóґія szókincs
термичный hő (mn), hőkezelt
термінáл terminál
термóметер hőmérő
тéрмос hőpalack, termosz
тернёвый tüskés
тернина kökény, kökénybogyó, 

  kökénybokor, kökénykerítés
тернистый tövises, tüskés
тернóвый kökény (mn), kökényes, tüskés
тéрня tövis, tüske
терóр terror
терорізм terrorizmus
терорізовáти terrorizál
тероріста terrorista
терорістичный terror (mn), terrorista (mn)
терпезливо türelmesen
терпезливость türelmesség
терпезливый türelmes
тéрпеня türelem
терпимость türelmesség
терпимый elviselhető
терпіти tűr
терпкый fanyar
терплячый türelmes
тéрпнути zsibbad
тéрти dörzsöl
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446терьх 

терьх teher
терьхáти felrak, megrak
терьхóвый teher (mn)
терьхонóсность teherbírás
тесáти kifarag
тест teszt
тесть após
тéта nagynéni
тéтка nagynéni
тефлóн tefl on
тефлонóвый tefl on (mn), tefl onos
тéхник technikus (fn)
тéхника technika
техничный technikai, technikus (mn)
технолóґія technológia
теч folyadék
течи folyik, ömlik
тéща anyós
тéя tea
ти  te
Тиса Tisza
Тисаýйварош Tiszaújváros
тиск nyom
тисканя nyomás
тискати nyom, szorít
тискати ся nyomni, szorítani
тискнути nyomd
тисянськый tiszai
тихнути elhalkul
тихо csendesen, halkan
тихость csend
тихый csendes
тишынá csend, nyugalom
тишыти halkít
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447 тїмня

тіґер tigris
тіґриця nőstény tigris
тіґрóвый tigris (mn)
тікет tikett
тінта tinta
тіп típus
тіпізовáти tipizál
тіповáти tipizál
тіпóвый típusos
тіпоґрáфія nyomda
тіпоґрáфськый nyomdai
тіп-тóп tip-top
тірáда tiráda, szóáradat
тірáж sorsjegyhúzás
тіражовáти sorsol
тірáн zsarnok
тіранити zsarnokoskodik
тірáнія zsarnokság
тірáнськый zsarnok
тітул cím, rang
тітуловáти címez, titulál
тітулóвый cím (mn), címzetes
тіфус tífusz
тїганя cibálás, huzigálás
тїгати cipel, hurcol
тїгати ся csavarogni, hurcolni, járkálni
тїл halotti lepel
тїлáстый testes
тїлéсный  testi
тїлна vemhes tehén
тїло test
тїлохранитель testőr
тїлочко testecske
тїмня fejtető
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448тїнёвый 

тїнёвый árnyék
тїнити árnyékol
тїнь árnyék
тїснинá zsúfoltság
тїснити beszorít, bezsúfol
тїснїти szűkölködik
тїснóта helyhiány, szűkösség
тїсный szoros, szűk
тїсто tészta
тїшыти örömöt szerez
тїшыти ся örülni
ткáный szőtt
ткань szövet
тканя szövés
ткáти sző
ткач szövőmunkás
ткáчство szövő mesterség
тлїти izzik, parázslik
тлоити ся izzani, parázslani
тлумáчити elkábít, eltompít
тлумити kábít, tompít
тма1 sok, rengeteg
тма2 sötétség
тмáвый sötét
тмотá sötétség
то  az
тоалéт   ruha, öltözék, toalett
тоалéта toalett, WC
тоалéтный pipere(mn), toalett (mn)
тóаст pirítós
тобі neked
товáр áru
товáрный áru (mn)
товды akkor

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   448Ruszin-magyar szotar_190806.indd   448 2019. 08. 06.   19:562019. 08. 06.   19:56



449 тонéнькый

товмáч tolmács
товмачити fordít
товмáчськый fordítói
товстóта kövérség
товстый kövér
тóвтськый tót
товчи aprít
товчóк lökés, ösztönzés
тогды akkor
тóго izé
тогорýчный tavalyi
тогочáсный elmúlt, múltbeli
тоды akkor
ток áramlás
Токáй Tokaj
токáйськый tokaji (mn)
токáн puliszka
токáрь esztergályos
тóкма alku
тóкмити alkudozik
тóкмити ся alkudozni
токсичный mérgező
толвáй tolvaj
толерáнтность tolerancia
толерáнтный toleráns
толерáнція tolerancia
толкóваня magyarázás, értelmezés
толковáти értelmez, kommentál
толочити aprítás, törés
Тóлчва Tolcsva
том kötet
Тóмаш Tamás
тон hang
тонéнькый vékonyka
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450Тóн ій 

Тóн ій Antal
тóнкость vékonyság
тонкый vékony
тóнус tónus
топáз topáz
топáнка cipő
топáночка cipő
топити1 fűt
топити2 olvaszt
топити3 elsüllyeszt
тóпливо tüzelőanyag
топóля nyárfa
топóнім helynév, helységnév
топоря balta
тóпот dobogás
тóптаный (le) taposott
топтáти tapos
торг1 alku
торг2 kereskedelmi szervezet
тóргати szakít
торгáш kereskedő
торговáти kereskedik
торговéлный kereskedelmi
торгóвець kereskedő
торгóвля kereskedés
торгóвый kereskedelmi
тóргоня tarhonya
торжéственость ünnepélyesség
торжéственый ünnepi
торжéствo ünnep, ünnepség
торжествовáти ünnepel
торконїти fecseg, zörög
тормосити rángat
Тóрнабáраконь Tornabarakony
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451 трамвáй

Тóрнасéнтъякоб Tornaszentjakab
торнáдо tornádó
торнáц tornác
торпéдо torpedó
тóрта torta
торф tőzeg
тот az, az a (hímnem)
тотá az (nőnem)
тоталітарізм totalitarizmus
тотáлный teljes, totális
тотó az (semleges nem)
точити élesít, köszörül
тóчка pont
точкóвый pontozott
тóчно pontosan
тóчность pontosság
тóчный pontos
травá fű
травити mérgez
трáвма sérülés, trauma
травматичный sérüléses
травматолóґія traumatológia
траґéдія tragédia
траґізм tragikum
траґічность tragikus
траґічный megrázó
традіційный hagyományos
традіція hagyomány
траєктóрія röppálya
трактáт értekezés
трактовáти tárgyal
трáктор traktor
тракторіста traktorvezető
трамвáй villamos
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452транзіт 

транзіт átmenő forgalom
транзітный átmenő, tranzit
транс önkívület, transz
транскріпція átírás
трансплантáція átültetés
трансплантовáти átültet
транспозіція transzponál
трáнспорт közlekedés, szállítás
трáнспортный szállítási
транспортовáти szállít
трансфéр átutalás, transzfer 
трансформáтор áramátalakító
трансформáція átalakítás, transzformálás
трáпа hajólépcső, utaslépcső
трáпеза trapéz
трaпéник mártír, vértanú
трaпéниця szenvedés
трaпéницькый szenvedéses, szenvedő
трáса autópálya, útvonal
трáсовый úti, útvonal (mn)
трáтити kiad
траф esemény, eset, véletlen
трафéный véletlen
трáфити beletalál, eltalál
трáфити ся1 betalálni
трáфити ся2 megtörténni
трафýнок találat
трахéя légcső
трéба kell
трéбник követel
трéбованя igény, követelés
трéбователный igényes
трéбователь igénylő
трéбовати  igényel
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453 тримістный

тревóга izgalom, nyugtalanság
тревóжыти aggaszt, nyugtalanít
тревóжный nyugtalan, zaklatott
трéзор széf, trezor
трéма izgalom
трембіта trombita
трембітáш trombitás
тренд trend
трéнер edző, tréner
треніровáти edz, tréninget tart
трепáти cibál, tépdes
трепетáти leng, lobog
трепéтный remegő, reszkető
третёклáсник harmadikos
третёклáсниця harmadikos
третёрядный harmadrangú
третина harmad, egyharmad
трéтїй harmadik
три három
трибóчный háromoldalú
триднёвый háromnapos
тридцятéро harmincan
тридцятьлїтнїй harmincéves
тридцятьлїтя harmincéves
тридцятка harmincas
тридцятый harmincadik
тридцять harminc
трикóлор háromszínű
трикут háromszög
трикýтный háromszögű
триманя tartás
тримати fog, tart
тримати ся kapaszkodni, tartani
тримістный háromüléses
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454тримісячный 

тримісячный háromhónapos
тринадцятéро tizenhárman
тринáдцятка tizenhárom
тринáдцятый tizenharmadik
тринáдцять tizenhárom
триразóвый háromszoros
трирýчный hároméves
тристо háromszáz
тристóтый háromszázadik
трис тупнёвый háromlépcsős
тритóмный háromkötetes
тритыжднёвый háromhetes
тришорóвый háromsoros
триштокóвый  háromemeletes
триязычный háromnyelvű
тріб mód, rend
трібный rendes, ügyes
трібýна szónoki emelvény
трібунáл hadbíróság, törvényszék
трівіáлный hétköznapi
трік átv ágás, trükk
трікáш bűvész
трікáшство bűvészkedés
тріков trikó
трілер thriller
тріо trió
тріптіх triptichon
тріск recsegés, ropogás
тріска léc
тріскати recseg, reccsen, ropog
тріскнути meghasad, megreped
тріумвірáт triumvirátus
тріумф ragyogó siker
тріумфáлный diadalmi, győzelmi
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455 трýбкa

тріумфовáти ünnepel
трічко trikó
трічы  háromszor
тріщáти reped
трóвґер tróger
тровити megmérgez
тровити ся megmérgezni
трóвля hajsza, üldözés
троєкрáтный tripla
троистый háromszoros
троити háromszoroz, tripláz
трóиця szentháromság
трóйка hármas  (szám)
тройный háromszoros
трóйня hármas ikrek
тромб vérrög képződése
тромбоніста harsonás
тромф harsona
тромфóвый harsonás
трон trón
троп1 szókép
троп2 ügetés
тропáрь egyházi ének 
тросконїти zörög
троскóтаня zörgés
троскотáти zörög
тротоáр járda
трофéй trófea
трофéйный zsákmány (mn), zsákmányolt
троякый háromféle
трубá cső
трубити kürtöl, trombitál
трýбка1 cső, kis cső
трýбка2 pipa
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456труд 

труд munka
трудити dolgozik
  трудити ся dolgozni
трýдность nehézség
трýдный nehéz
трудолюбивый munkaszerető
трумбéта trombita
трумбетáти trombitál
трумбетáш trombitás (fn)
труп hulla
трупáрня hullaház
трýська házi nyúl
труц dac
труцовáти dacol, makacskodik
трясти ráz
трясти ся remegni, reszketni
тугá bánat
тýгость1 szomorúság
тýгость2 feszesség, szorosság
тугый feszes, szoros
тудá oda
тузéмный bennszülött
туй itt
тýйка itt
туй-тáм itt-ott
тулити érint
тулити ся hozzáérni, megérinteni
туліпáн tulipán
тýман ostoba
тунéл alagút
туника felsőruházat
тунинá olcsóság
тýнїй olcsó
тýнїти olcsóbbodik
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457 тым

тунь tonhal
тупити eltompít
тупити ся eltompulni
тупоголóвый buta, nehéz felfogású
тýпость butaság, tompaság
тупый életlen, tompa
тýра bástya
турбина turbina
турбулéнтный örvény (mn), örvénylő
турéцькый török (mn)
Турéчина Törökország
туріста turista
турістика turizmus
турістичный természetjáró, turista (mn)
Туркыня török (nő)
турнёвый bajnok (mn), bajnoksági
турнікéт forgókerék
турнір bajnokság, torna, tornaszer
тýрня torony
Тýрок török (férfi )
ту-тáм itt-ott
тутéшнїй itteni
туф tufa
тýча felhő
тучный kövér, testes
тучняк kövér, testes
туш tus
тхурь görény
ты te
тыждень hét
тыжднёвый heti
тыкати tegez
тыкати ся tegeződni
тым avval, azzal
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458тымчáсом 

тымчáсом közben
тысяча ezer
тысячерáкый ezerszeres
тысячка ezres
тысячлїтнїй ezeréves
тыти hízik
тычити karóz
тычка karó
тычный karós
тюрмá börtön
тютка nagynéni
тяг1 húzás
т яг2 léghuzat
тяганя cipelés, vonszolás
тягати húzogat
тягати ся húzni, vonszolni
тяглость teher, súly
тягнýти kihúz
тягти húz
тяжко nehézen
тяжкый nehéz (mn)
тямити emlékezik
Тячово Técső
тячовськый técsői
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У

у  -nál, -nél
убалити lever
убаляти lever
убóгость szegénység
убóгый szegény
убóжество nyomorúság
убóр öltözet, viselet
убывáти meggyilkol, megöl
убыти megöl
убыток kár, veszteség
увáга fi gyelem
уважáй fi gyelj, vigyázz!
уважáти tisztel
увáжный fi gyelmes
увеличéный megnövelt
увеличеня nagyítás, növelés
увеличити növel
увеличовати kinagyít, megnövel
увертýра nyitány
увéрьх fel
увéсь egész
увидїти meglát
увидїти ся találkozni
увідомити értesít
увідомляти közöl
увіковічити  megörökít
увіковічовати megörökít
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460увіреность 

увіреность biztosság, szilárdság
увіреный biztos (mn), szilárd
увірити biztosít
увіровати megbízik, meggyőződik
увіряти elhitet, meggyőz
Уг  Ung (folyó)
ýглик parázs
углóвый sarki
углýб mélyedés
углёвый szenes
ýгля szén
угляный szenes
углярь szénbányász
ýгол sarok, szög
угóлник szöglet
угóлный szögletes
угóрськый magyar (mn)
Угóрщина Magyarország
У́грин magyar férfi 
У́гринкa magyar nő
угрожáти fenyeget
угрóза fenyegetés, veszély
Угрорýсин Magyarruszin
удалéность eltávolodás
удалéный eltávolított
удáр csapás, ütés
удáреный ütött
удáрити ráüt, rácsap
удáрити ся rácsapni
ударяти megüt
ударяти ся megütni
удати ся sikerülni
удáча siker, szerencse
удáчный sikeres
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461 узимі

ýдвоє ketten
удвоєный megduplázott
удвóёвати megkettőz
удéнь nappal
удити horgászik
ýдиця horgászbot
уднý bent
уднýка bent
удóбно kényelmesen
удóбный kényelmes
удостовірити bizonyít, igazol
удостовірити ся meggyőződni
удостоєный kitüntetett
удостóёвати kitüntet
удостóити kitüntet, méltat
уєдно együtt
уж sikló (fn, hüllő)
ýжас félelem, rémület
ужасáти megrémít
ужаснýти megrémít
ужáсный rémes, szörnyű
У́жгород Ungvár
ужгорóдськый ungvári
Ужгородян ungvári (férfi )
Ужгородянка ungvári (nő)
ýже szűkebben
ужé már
уженити megnősül
ужываня összefér
ужывáти túlélés
ужыти túlél
ýзел bog, csomó
узéнькый keskeny, szűk
узимі télen
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462узкый 

узкый keskeny, szűk
ýзлик batyu, kis csomó
узлити csomót köt
узловáтый csomós
узлóвый csomóponti
узнáти megismer
ýзник fogoly
узóр díszítés, minta
узріти felismer, megismer
узурпáтор bitorló
узурпáція bitorlás
узурповáти bitorol
ýзус szokás
ýзшый keskenyebb
ýзы kötelék
У́йбуда Újbuda
укáз parancs, rendelet
укáзаный mutató
указáти mutat
укáзовати megmutat
уквартелёваня elszállásol
уквартелёвáти elszállásol
уквартелёвáти ся beköltözni
уклáд rendszer
укотити fi al
укотити ся fi alni
Укрáина Ukrajna
Укрáинець ukrán (fn)
украинизóваный elukránosodott
украинизовáти elukránosodás
украинизовáти cя elukránosodni
Укрáинка ukrán nő
укрáинськый ukrán (mn)
украшáти díszít, dekorál
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463 умаляти ся

украшéный díszes, szép
укрáшовати feldíszít
укріпéный megerősített
укріпити megerősít
укріпити ся megerősíteni
укріпляти megerősödik
укріпляти ся megerősödni
укрывáти befed, betakar
укрывáти ся betakarózni
укýс csípés, harapás
укусити megcsíp, megharap
ýкый képzett, tanult
ýлиця utca
ýличка utcácska
ýличный utcai
улїтї nyáron
улóв halászzsákmány
улóга berakás
уложéный berakott, lefektetett
улóженя  berakás, elhelyezés
уложыти elhelyez
ултімативный ultimátumszerű
ултімáтум ultimátum
ултразвýк ultrahang
ултрáш szélsőséges, ultra
ум értelem, ész
умалéный csökkentett
умáленя csökkentés
умалити csökkent
умалити ся csökkenteni
умалїти  csökken
умалїти ся csökkenni
умаляти csökkent
умаляти ся csökkenni
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464уменшáти 

уменшáти rövidít
уменшáти ся rövidíteni
уменшéный csökkentett
умéншеня csökkentés
уменшытелный kicsinyítő
уменшыти csökken
умертвити megöl
умéрти meghal
умилный kedves
умирити mérsékel
умілець ezermester, kézműves (fn)
умілéцько-промыслóвый kézművesipari
умілéцькый kézműves (mn)
умілник ügyes
умілный kézműves (mn)
умілство képesség, tudás
умірéный mérsékelt
умістный helyénvaló
умножáти megszoroz
умножáти ся növekedni
умнóженя szorzás
умножыти gyarapszik
умножыти ся megsokszorozódni
ýмный bölcs, okos
умóвый értelmi
ýмственый szellemi
ýмствовати elmélkedik
умуцнéный megerősített
умуцнити megerősít
умывáлник mosdókagyló
умывáлня mosdó
умываня mosakodás
умывáти megmos
унаслїдованый örökölt

Ruszin-magyar szotar_190806.indd   464Ruszin-magyar szotar_190806.indd   464 2019. 08. 06.   19:562019. 08. 06.   19:56



465 упáсти

унаслїдовати örököl
унаходливость találékony
унаходливый leleményes
Унґ Ung
У́нґвар Ungvár
унґвáрськый ungvári
унґварчáн ungvári (férfi )
унґварчáнка ungvári (nő)
унижáти megaláz
униженость megalázottság
униженя megalázás
унизителный megalázó
унизити megaláz
унизити ся megalázkodni
уникáти elkerül, kerül
універзáлность sokoldalúság
універзáлный sokoldalú
універзітéт egyetem
універзітéтный egyetemi
універзітéтськый egyetemi
унівéрзум univerzum
унікáт páratlan
унікáтный egyedi
унісóн egyszólamúan
уніфікáція egységesítés
уніфіковáти egységesít
уніфóрма egyenruha
ýнія egyesülés, unió
ýнный csüggedt, levert, szomorú
унывáти elcsügged
унылый levert, szomorú
упадáти leesik, összeesik
упáдок hanyatlás
упáсти elájul, összeesik, összerogy
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466уперáти 

уперáти támaszt
уперáти ся támaszkodni
уперáчка támaszték
упéрти ся ellenállni
уповáти reménykedik
уповісти megmond
уповновлáстнити felhatalmaz
упознавáти megismer
упознавáти ся megismerni
упóзнати felismer
упóзнати ся felismerni
уповномóченый megbízott
уповномóчити meghatalmaz
уподóбa összehasonlítás
уподóбити hasonlít
уподобляти hasonul
упокоити megnyugtat
упокóйный elhunyt, néhai
упоминаный említett
упоминáти megemlít
упóминок említés
упомнянýти említ
упомнянýтый említett
упóристый makacs
упóрность kitartás
упóрный támasztó
ýпорхнути elszáll
упорядити szabályoz
употрéба alkalmazás
употребити alkalmaz, használ
употребливость használhatóság
употребливый használható
употребляємый alkalmazott
употребляти használ
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467 уреґуловáти

упрáва hivatal
управитель vezető
упрáвляня igazgatás, irányítás
управляти irányít, vezet
упрáвный hivatalnok
упрáжняня gyakorlat, gyakorlás
упражняти gyakorol
упражняти ся gyakorolni
упрекáти számonkér
упростити egyszerűsít
упýвночы éjfélkor
упустити elenged, kihagy
упýтнёвати összezavar
упýтство előírás, utasítás
упущáти elenged
уразити megsérül
уразити ся megsérülni
урáн urán, uránium
урáновый urán (mn)
урбанізáція urbanizáció
урбанізм urbanizmus
урбаністичный urbanisztikai, városi
урбáрія urbárium, 

  jobbágyok kötelezettsége
урбáрськый urbáriumi
ýрва szakadék
урвáти  szakít
урвáти ся elszakadni, megszakadni
урґéнтность sürgősség
урґéнтный sürgősségi
урґéнція sürgősségi ügyelet
уреґулóваный megoldott, rendezett
уреґулóваня megoldás, rendezés
уреґуловáти rendez
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468ýрна 

ýрна urna
ýровень színvonal, szint
урóда termés, termény
уроджáй termés
уроджáйность termékenység
уроджáйный termékeny
уроджéный származó
урóдины szülés
урóдити megszül
урóдность termékenység
урóдный termékeny
уролоґічный urológiai
урывáти szakít
ýряд hivatal, rend
урядити felkészül
урядник rendőr
урядництво hivatal
урядницькый hivatali
урядный rendőri
урядóваня vezetés
урядовáти vezet
усвідомéность öntudatosság
усвідомéный céltudatos
усвідóменя belátás, felismerés
усвідомити megértet
усвідомляти ráébreszt
усвоєный elsajátított
усвóєня elsajátítás
усвóёвати elsajátít
усвоитель elsajátító (fn)
усвóити elsajátít
усé mindig
усиленя megerősítés
усилити erősít, fokoz
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469 усовéршеный

усилити ся megerősíteni
усиловáти fokoz
усиловáти ся fokozódni
усилóвность erőfeszítés
усилу erőn felül, kényszerből
усипати behint, beszór
ускорéный gyorsított
ускóреня gyorsítás
ускорити gyorsít
ускорити ся felgyorsulni
ускоряти gyorsít
ускоряти ся gyorsulni
услóвити megállapít
услóвіє feltétel
услóвлёвати megállapodik
услóвный egyezményes
услýжливость szolgálatkészség
услужливый szolgálatkész
услýжность szolgálatkészség
услýжный szolgálatkész
услýтнути megbénul
усмиреня megbékül
усмиритель békítő, szelídítő
усмирити megfékez
усмиряти elfojt
усмирявучый elfojtó, szabályozó
усміхнýти ся elmosolyodni
усмішка mosoly
уснýл alszik
уснýлый alszik
уснýти elalvás
уснýтиe elalvás
усовершáти tökéletesít
усовéршеный tökéletes
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470усовéршеня 

усовéршеня tökéletesít
усовершóваня tökéletesít
усовершыти tökéletesít
усóпшый elhunyt, halott
успáти elszenderül
успівáти elér, elkészül
успіти elér, elkészül
ýспіх siker
успішность sikeresség
успішный sikeres
успокóёвати nyugtat
успокóёвати ся megnyugodni
успокоити nyugtat
успокóйный nyugodt
устá száj
устáв szabályzat
устáва szabályzat
устáваня elfáradás
уставáти elfárad
устáвный szabályzati
устанóва szabály
установéный előírt
устанóвеня előírás
установитва szabályzat
установити előír
устанóвный előírt
устáти elfárad
устигáти elér, elkészül
устигнути elér, elkészül
ýстный szóbeli
устремити törekszik
устремити ся törekedni
ýстриця osztriga
устрóєня berendezés, szervezés
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471 утїшáти ся

устрóити rendez, szervez
ýступ1 sziklapárkány
ýступ2 meghátrálás, visszavonulás
уступáти átenged
уступити lemond
устýпка elengedés, lemondás
уступливость engedékenység
уступливый engedékeny
ýстя torkolat
усынóвеня örökbefogadás
усыновити örökbe fogad
усыновляти adoptálás
утáёвати eltitkol
утаити eltitkol
ýтварь eszközök
утвéрджовати lerögzít
утвéрджовати ся lerögzíteni
утвердително igenlően, pozitívan
утвердителный helyeslő, igenlő
утвердити megszilárdít
утвердити ся megszilárdítani
утерáти letöröl
утерáти ся megtörölni
утерáч törlő
утeрпáти elvisel, kibír
утéрти töröl
утихáти elhallgat
утихнути elcsendesül
утілітарізм haszonelvűség
утїкáти elszivárog, kifolyik
утїкнýти elszalad
утїха öröm, szórakozás
утїшáти vigasztal
утїшáти ся vigasztalódni
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472утїшный 

утїшный vigasztaló (mn)
утїшытель vigasztaló (fn)
утїшыти vigasztal
утїшыти ся megvigasztalódni
утолити kielégít
утоляти csillapít
утопійный utópisztikus
утóпія utópia
утóрок kedd
утóчненя tisztáz
уточнити megállapít, pontosít
утрапéный elgyötört
утрапити ся gyötrődni, szenvedni
утрáплёвати kínlódik
утрачáти elveszít
утрачéный elveszített
ýтреня ájtatosság, könyörgés
утрóба belseje, méh (szerv)
утрóбный hasüregi
ýтроє megháromszorozás
утрудливый fárasztó, kimerítő
утружéный fáradt
ýтулок fedezék
утывáти elhízik
утыти elhízik
утытость elhízás
утытый hízott
ýфо ufó
ухáтый nagy fülű
ухáч nagy fülű
ухватити megfog, megragad
ухóпити megfog
ухóпити ся megfogni
уцїряти vicsorít
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473 учтивость

уцїряти ся vicsorítani
учаловáти becsap
учаловáти ся csalódni
учáствованя részvétel
учáствовати közreműködik
участкóвый körzeti
учáстник részvevő
учáстный részvevő (mn)
учáсток telek
ýчасть sors
учéбник tankönyv
учéбный oktatási, tanítási
учéбня iskola
ученик tanuló
учеництво diákság
ученичый diák (mn)
ученливость felfogóképesség
ученливый tehetséges
учéность tanultság
учéный tanult, tudós
ýченя tanulás
учéра tegnap
yчетвéро négyszeres
учиво tankönyv, tanterv
училище tanintézet
учинити megtesz
учителёвáти tanít
учитель nevelő, tanító
учителька tanítónő
учителськый tanári
учительство tanárság
учити oktat, tanít
учити ся tanulni
учтивость udvariasság
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474учтивый 

учтивый udvarias
учýти meghall
ýшко fül, fülecske
ушорити elrendez
ушытко egész, minden
ушыткый összes
ушыток mind
ущипковати megcsíp
ущипливость csípősség
ущипливо csípősen
ущипливый csípős
ущипнути megcsíp
уярмити leigáz, meghódít
уяснити megmagyaráz
уяти visszavon
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Ф

фа fa
фáбрика gyár
фабрикáнт gyáros
фабрикáт gyári termék
фабриковáти gyárt
фабричный gyári
фáбула irodalmi mű
фáвна fauna
фаворіт favorit, kegyenc
фаґóт fagott
фаетóн hintó
фáєн csinos, szép
фаєрвéрк tűzijáték
фáза fázis, időszak
фазóн szabás (fn)
файнéнькый szép
файнїти szépül
фáйно jól, szépen
файнóта szépség
фáйный szép
фáйта faj, fajta
файтóвый fajtiszta
факір fakír
фáкля fáklya
факсіміле hasonmás
факт tény
фактично tényleg
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476фактичный 

фактичный tényleges, való
фáктор tényező
фактýра kivitelezés
факултативный fakultatív
факултéт kar (egyetemi)
фáлат darab, falat
фáлаток darabka, szelet
фалатовáти fal (ige)
фалóшность farkasétvágy
фалóшник zabáló
фалсéт fejhang
фалсіфікáт hamisítás
фалсіфікáтор hamisító
фалсіфікáція hamisítás
фалсіфіковáти hamisít
фалцовáти hajtogat
фалшовáти hamisít
фалшывити hamisan énekel
фалшывость hamisság
фалшывый hamis
фаміліáрность bizalmaskodás
фаміліáрный bizalmaskodó
фамілійный családi
фамілія család
фанáтик fanatikus
фанатично fanatikusan
фанатичный fanatikus
фанатізм fanatizmus
фантазéр ábrándozó
фантáзія képzelet
фантазовáти ábrándozik, képzel
фантáст ábrándozó
фантáстика fantasztikum
фантастичный fantasztikus, képzeletbeli
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477 фáтёл

фантóм kísértet, rémkép
фанфáра harsona
фанфарóн hencegő, kérkedő
фáра fényszóró
фараґýв faragó, véső
фарадлóваный fáradt
фарадловáти fárad
фарадловáти ся fáradni
фарадный fáradt
фарадшáґ fáradság
фараóн fáraó
фáрба festék
фарбéный festett
фарбистость színesség
фарбити fest
фарбити ся festeni
фарісéй farizeus
фарісéйськый farizeusi
фáрма farm
фармаколóґія gyógyszertan
фармацéвт gyógyszerész
фáрмер farmer (fn)
фáрмерськый farmer (mn)
фáрса bohózat, komédia
фаршaнґы farsang
фасáда homlokzat
фасáдный homlokzati
фасовáти becsomagol, kiszerel
фасýнок kalkuláció, kimutatás
фаталізм fatalizmus
фаталіста fatalista
фатáлно fatálisan
фатáлный fatális
фáтёл fátyol
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478фатёлóвый 

фатёлóвый fátyolos, homályos
фáтум végzet
фатюв legény
фах hivatás, szakma
фáхман szakember
фашізм fasizmus
фашіста fasiszta
фашістичный fasiszta (mn)
фаянс fajansz
фебруáр február
фебруарóвый februári
февдалізм feudalizmus
февдáлный feudális
фéвдеш földes
федералізм föderalizmus
федерáлный szövetségi
федеративный szövetségi
федерáція szövetség
федивка tető
фéйса fejsze
Фéлшовáдас Felsővadász
фельєтóн glossza, tárca
фемінізм feminizmus
феміністка feminista
фен hajszárító
фéнікс főnix(madár)
фенóл fenol
феномéн fenomén, ritka
феноменáлно fenomenális
феноменáлный fenomenális
Фéренц Ferenc
Ференцвáрош Ferencváros
Фéрі(й) Feri
фермéнт fermentum, enzim
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479 фізичный

ферплéй fair play
фертáль negyed
фéршлоґ doboz, láda
фест feszt, teljesen
фестівáл fesztivál, ünnepség
фестівáлный fesztivál (mn), ünnepi
фéтіш bálvány, fétis
фетішізм bálványimádás, fetisizmus
фехтáрь vívó (férfi )
фехтáрька vívó (nő)
фехтовáти vív
фешáк piperkőc
фешáцькый dendi, divatfi 
филёвый fajtiszta
фіáкер fi áker, kétlovas bérkocsi
фіáлка ibolya
фіáско balsiker, fi askó, kudarc
фівкати fütyül
фівкнути fúj
фіґа füge
фіґлёвáти viccel
фіґлї-міґлї bohóckodás
фіґля vicc
фіґлярь bohóc
фіґлярька bohóc (nő)
фіґовый ócska, vacak
фіґýра ábra, alak
фіґурáлно képletesen
фіґурáлный képes, képletes
фіґýрка szobrocska
фіґýрный alakos, művészi
фізик fi zikus
фізика fi zika
фізичный fi zikai
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480фізіолоґічный 

фізіолоґічный élettani
фізіолóґія élettan
фізіонóмія arc, arckifejezés
фізіотерáпія fi zikoterápia
фізкултýра testnevelés
фізкултýрный testnevelési
фіксáція rögzítés
фіксовáти rögzít
фіксовáти ся rögzíteni
фіктивный fi ktív
фікція látszat
філантрóп emberbarát
філантрóпія emberszeretet
філателіста bélyeggyűjtő
філгармоничный fi lharmóniai
філгар мóнія fi lharmónia
філé fi lé
філер fi llér
філіáлка fi ók
філіáлный fi ók (mn)
філіґрáнный áttört, csipkézett
Філкегаза Filkeháza
філм fi lm
філмовáти fi lmez
філóзоф fi lozófus
філозóфія fi lozófi a
філозóфськый fi lozófi ai
філоксéра szőlőgyökértetű
філóлоґ fi lológus
філолоґічный fi lológiai
філолóґія fi lológiai
філтер szűrő
філтрóваня szűrés
філтровáти szűr
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481 флірт

фінáл fi nálé
фіналіста döntős
фінáлный befejező
фінансéр befektető (fn)
фінансіста pénzügyi szakértő
фінансовáти fi nanszíroz
фінансóвый pénzügyi
фінáнсы pénzügy
фінaнц pénzügyi szakértő
фініш cél
фіном fi nom, ízletes
фіномный fi nom
фіномшáґ fi nomság
фінта cselfogás, fortély
фінтовáти ravaszkodik
фіóвка fi ók
фіргáнка függöny
фірканина fi rkálmány, piszkozat
фірканя fi rkálás
фіркати fi rkál
фірма cég
фірмóвый céges 
фітнес fi tnesz
фітотерáпія gyógynövénytan
фітьканя fütty
фітькати fütyül
фітькнути füttyent
фітькош léhűtő, mihaszna ember
фіцкати rakoncátlankodik
фішкáрош ügyvéd
фламінґо fl amingó
флеґмáтик fl egma (fn)
флеґматичный fl egma (mn), közömbös
флірт fl ört
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482фліртовáти 

фліртовáти fl örtöl
флóра fl óra, növényvilág
флóта fl otta, hajóhad
флуороґрáфія röntgenfelvétel
фляцка pofon
фляцкати felpofoz
фляшка kulacs
фоає előcsarnok
фóбія fóbia, irtózás
фовт folt, paca
фóвтик foltocska
фóґаш akasztó, fogas, vállfa
фóдра fodor
фóкус gyújtópont, trükk
фоліáнш fóliáns
фóлія alufólia
фолклóр folklór, hagyomány
фолклоріста folklórkutató
фолклóрный folklór (mn)
фон alap, alapszín
фонд alap, tőke
фонéма fonéma
фонéтика hangtan
фонетичный hangtani
фонт font sterling
фонтáна szökőkút
форґýв furgon
фóрінт forint
форінтóвый forintos
фóркат fújtat, horkant, prüszköl
фóркнути felhorkan
фóрма alak, forma
формалізм formalizmus
формаліста formalista
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483 фóштер

формáлность formaság
формáлный alaki, formális
формáнт formátum, méret
формáція alakulat, képződmény
формóваный formázott
формóваня alakítás
формoвáти formál, formáz
фóрмула képlet
формулáр nyomtatvány, törzslap
формулáція megfogalmazás
формуловáти megfogalmaz
форсіровати fokoz, gyorsít
фортепіáн zongora
фортепіáнный zongora (mn)
фортіфікáція erődítés
фортýна szerencse
фóрум fórum
фóсфор foszfor
фóтбал labdarúgás
фотбаліста labdarúgó (fn)
фотбалóвый labdarúgó (mn)
фóтел fotel
фóтка fénykép
фóтканя fotózás
фóткати fényképez
фóто fénykép, fotó
фотоапарáт fényképezőgép
фотоґеничный fotógén
фотóґраф fényképész
фотоґрафичный fényképészeti, fotó (mn)
фотоґрáфія fotó (fn)
фотоґрафовáти fényképez
фóфлавый beszédhibás
фóштер vasutas
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484фраґмéнт 

фраґмéнт töredék
фраґментáрный töredékes
фрáза kifejezés
фразеолоґічный frazeológiai
фразеолóґія frazeológia
фраир kérő, udvarló
фраирка barátnő
фраиркáш szerető, udvarló
фрак frakk
фрáкція frakció, csoport
фрéза maró, marókés
фрезеровáти legyalul (géppel)
фреквéнтный frekventált
фреквéнція frekvencia, gyakoriság
фрéско falfestmény
фрівóлный frivol, ledér
фрізер marógép
фрізýра frizura
фрішность frissesség
фрішный friss
фронт arcvonal, front, harctér
фронтáлный frontális
фронтáш frontharcos
фронтóвый harctéri
фрыштик reggeli (fn)
фрыштикóваня reggelizés
фрыштиковáти reggelizik
фýзія fúzió, összeolvadás
фуй fuj, pfuj
фук fújás, ráfújás
фýкати pfujol
фунґóваня működés
фунґовáти működik
фундáмент alap, alapzat
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485 фыркати

фундаментáлный szilárd, tartós
фундовáти alapít
функціонáлно funkcionálisan
функціонáлный funkcionális, funkciós
функціонéр funkcionárius, tisztségviselő
фýнкція funkció, hivatás, szerep
фурґóн furgon, fedett(lovas)kocsi
фýрик kiskocsi
фýрія fúria
фýрма forma, sablon
фурмистый formás
фурт állandóan, mindig
фурýв fúró
фурчáти horkan
фусиклї zokni
фýтро bélés
футрóваный kibélelt
футровáти kibélel
футурізм futurizmus
фуч vég
фучáти liheg
фыркати prüszköl
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Х

хáвкати ugat
хáйдер rendbontás, zűrzavar
хам bugris, szemtelen
хамник faragatlan
хамовáтый szemtelen
хáмство gorombaság, pimaszság
хáмськый arcátlan, durva, goromba
хан kán
хáос káosz, rendetlenség, rumli
хаотичный kaotikus, zűrzavaros
хапáти megfog
хапáти ся megragadni
хапливость kapkodás
хапливый fi gyelmes, talpraesett
хáпнути megfog, megragad
харáктер jelleg, természet
характерізовáти jellemez
характерістика jellemzés
характéрность jellemesség
характéрный jellegzetes
хáреня takarítás
харити takarít
харізма karizma
харізматичный karizmatikus
харіта karitász
харітативный karitatív
хáркати köp
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487 хімéра

хáрклї takony
хáркнути köp
хáрность tis ztaság
харный tiszta
харчáти krákog
хáща erdő
хащóвый erdős
хвáла dicséret, dicsőség
хвалéбный dicsérő, dicsőitő
хвалéный dicsőített
хвалити dicsér, kérkedik
хвалити ся dicsekedni
хвальбá dicséret
хвáлькош hencegő, dicsekvő
хватáти elkap, megfog
хватáти ся megfogni
хватнýти kap
хватнýти cя megragadni
хвилька pillanat, perc
хвиля pillanat
хворіти betegeskedik
хворлявый beteges
хвóрость betegség
хворотá betegség
хвóрый beteg
хворяковитый betegeskedő
хвостáтый hosszú farkú
хвостиk farkinca
хвуст farok
хéмик vegyész
хемичный kémiai, vegyi
хéмія kémia, vegyészet
херувім főangyal, kerub
хімéра ábránd, alomkép
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488хіромáнтія 

хіромáнтія tenyérjóslás
хірýрґ sebész
хірурґічный sebészeti
хірурґія sebészet
хіхонїти kuncog
хлептáти hörpint, kortyint
хлипати hüppög
хлипкый gyenge, satnya
хлїб kenyér
хлїбик gabona
хлїбный kenyér (mn)
хлїбодáтель munkaadó
хлїборóб pék
хлїборóбство pék mesterség
хлїв istálló
хлоп legény
хлопáк derék legény
хлóпець fi ú
хлóпик kisfi ú
хлóпськый férfi as
хлопчиско legény
хлор klór
хлóрный klóros
хлоровáти klóroz
хлыцкати kanalaz, kortyol
хлыцнути kortyol
хмáра felhő
хмариска felhő
хмáрный felhős
хміль komló
хмýравити ся elkomorodni
хмýравіти elkomorodik
хмýравость komorság
хмýравый borús, komor
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489 хосéн

хóбот ormány
хов táralóhely
хóваня temetés
ховáти1 temet
ховáти2 őriz
хóвзаня csúszás
хóвзати csúszkál
хóвзати ся csúszni
ховзкый csúszós
ховпáк kalap
ход járás, mozgás
ходисвіт világjáró, vándor
ходити jár
ходник gyalogos (fn)
ходóвый gyalogos (mn)
ходьбá járás
ходячый járó, járóképes
хóлод hideg
холодити hűt, lehűt
холодник hűtőszekrény, jégszekrény
холоднїти lehűl
холóдный hideg
холодóк hűvösség
холóшнї sárcipő
хóпити fog
хóпити ся megkapaszkodni, megfogni
хор énekkar
хореóґраф koreográfus
хореоґрáфія koreográfi a
хоріста karénekes, kórista
хормáйстер karvezető, kórusvezető
хоровый kórus (mn)
хоронити temet
хосéн előny, haszon
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490хосéнный 

хосéнный előnyös, jövedelmező
хоснóваный használt
хосновáтель hasznosítható
хосновáти használható
хосновáти ся használni
хосновитый használati
хосножáдник haszonleső
хотїти kíván, óhajt
хотїти ся akarni, kívánni
хоть akár, ha úgy tetszik
хоть-дé akárhol
хоть-коли akármikor
хоть-кóтрый akármelyik
хоть-штó akármi
хоть-якый akármilyen
хпáти tol
хпáти ся tolni
храм templom
храмáти sántít
хрáмовый templomi
хранéный őrzött
хранилище tároló
хранителный őrzési
хранитель őriző, őrző
хранити megőriz
хранити ся megőrizni
храпіти horkol
хребéт hátgerinc
хребтóвый gerinces
хрестомáтія szöveggyűjtemény
хрипіти hörög
хрипливый rekedtes
христіáн keresztény (fn)
христіáнство kereszténység
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491 хýсточка

христіáнськый keresztény (mn)
Христóс Krisztus
хрізантéма krizantém
хрін torma
хром króm
хромосóма kromoszóma
хрóмый sánta
хрóника krónika
хроникáлный krónikás (mn), tudósítói
хроникáрь krónikás (fn), tudósító (fn)
хроничный krónikus
хронóґраф részidőmérő
хронолоґічный időrendi, kronologikus
хронолóґія kronológia
хронóметер kronométer, óra
хрýпкавый törékeny
хрýпкати ropogtat
хряскнути megüt, rávág
хря  сь tört
хýднути fogy, soványodik
худобнїти szegényedik
худóбный szegény
худый sovány, vézna
хулá szidás, szidalom
хулитель ócsárló, szidalmazó
хулити ócsárol, szidalmaz
хуліґáн huligán
хуліґáнити huligánkodik
хуліґáнство garázdaság
хуліґáнськый garázda (mn)
хýнта junta
Хуст Huszt
хýстка kendő
хýсточка kis kendő, zsebkendő
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492хýтарь 

хýтарь major, tanya
хыба hiba
хыбáль hiány
хыбáшность hiányosság
хыбáшный hibás
хыбеня hiányzás
хыбити hiányzik
хыблячый hiányzó
хыбный hiányos, hibás
хыжа ház
хыжка házikó
хылити lehajlít, meghajlít
хылити ся lehajolni, meghajolni
хытрити ravaszkodik
хытромýдрый furfangos
хытрость csel, ravaszság
хытрый agyafúrt, ravasz
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Ц

цáбаня mászás, kúszás
цáбати mászik, kúszik
цап bakkecske
цáпа kecskegida
цапина állványbak
цáпнути elkap, megragad
царёвáти uralkodik
цариця cárné, cárnő
цáрство birodalom
цáрствовати uralkodik
цáрськый cári
царь cár
цвікати csicsereg, csivitel
цвікла cékla
цвіклóвый cékla (mn)
цвірінькати csipog
цвісти virágzik
цвіт szín
цвітистый virágos
цвітка virág
цвітник virágágy, virágláda
цвітный színes
цвіток virág
цвітóчник virágárus
цвітóчниця virágárusnő
цвітýчость virágzás
цвітýчый virágzó
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494цвіченя 

цвіченя virágzás
цвынтарь temető
целофáн celofán
целофáновый celofán (mn), 

  celofános
целулóза cellulóz
ценз cenzus
цéнзор cenzor
цензýра cenzúra
цензуровáти cenzúráz
цент cent
цéнтер középpont, központ
центімéтер centiméter
централізáція centralizálás, központosítás
централізовáти centralizál, központosít
центрáлный központi
центріста centrista
центробіжный centrifugális
центрóвый központi
церемóнити ся körülményeskedni
церемоніáл szertartásrend
церемоніáлный szertartási, szertartásos
церемóнія ceremónia, szertartás
цéрква templom
цертіфікáт bizonyítvány, 

  tanúsítvány
цертіфікáція igazolás, tanúsítás
церýза ceruza
цéрьков templom
церькувник lelkész, pap
церькувный egyházi
цéтлик cetli
цех műhely, üzem
цём csók, puszi
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495 ціклóн

цёмати csókol
цибулёвый hagymás
цибýлька kis hagyma
цибýля hagyma
цибулястый hagymás
цигла tégla
циглóво-червéный téglavörös
циглóвый vöröses
цигóлня téglagyár
циґан cigány (férfi )
циґанвá cigányság
циґáнёш cigányos
циґáнка cigány (nő)
циґáнство cigányság
циґáнськый cigány (mn)
циґáнча kis cigány
цидула cédula
цидулка cédulka, levélke
цин ón
циновáти ónoz
ціáновый ciános
цібзар cipzár
цібзарёвáти becipzároz
цівіл civil, polgári
цівілізáція civilizáció
цівілізóваный civilizált
цівілізовáти civilizál
цівіліста polgárjogi aktivista
цівілный civil (mn), polgári
ціґарéтлик cigaretta
цікл ciklus, időszak
цікличность ciklikusság
цікличный ciklikus
ціклóн ciklon
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496цікóрія 

цікóрія cikória, katángkóró
ціліндер henger, cilinder
ціліндричный henger (mn), hengeres
цімбáла cimbalom
цімбóра barát
цімборáшка barátnő
цімбóрити barátkozik
цімборовáти barátkozik
цімбóрство barátság
цімбóрськый baráti
цімент cement
ціментовáти cementez
ціментóвый cement (mn), cementes
цімерь címer
ціник cinikus
ціничный cinikus
цінізм cinizmus
цінк cink
цінкот törékeny, vékony
цінца horog
ціпзар cipzár
цірілка cirill betűk
ціркулáр körlevél
ціркулáрный körkörös
ціркулáція cirkuláció, körforgás
ціркуловáти cirkulál, kering
ціркус cirkusz
ціркусáнт cirkuszművész
ціркусный cirkuszi
цірóза cirrózis, zsugorodás
цісарськый császári
цісарь császár
цістéрна tartály
цітадéла citadella, fellegvár
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497 цїловáти

цітáт idézet
цітáція idézés, citálás
цітóваный idézett
цітовáти idéz, citál
цітрон citrom
цітронóвый citromos
цітрус citrus
цітрусóвый citrusos
ціфра szám
ціфрóваный számozott
ціфровáти megszámoz
ціцка macska
ціцкáстый macskás
ціцушка cicuska, kis macska
ціця emlő, mell
ціцяня szoptatás
ціцяти megszoptat
цївка cső, pipa
цївкáстый csöves
цївочка csövecske
цїдило szűrő
цїдити szűr
цїлa egész, teljes (nőnem)
цїле egész, teljes (semleges nem)
цїленя gyógyítás
цїлёваность célratörés
цїлёваный célratörő, céltudatos
цїлёваня célszerűség
цїлёвый célszerű
цїлёш mesterlövész
цїлити céloz, megcéloz
цїлник gyógyító
цїлóваня csókolózás
цїловáти csókol
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498цїловáти ся 

цїловáти ся csókolózni
цїловечéрный egészesti
цїлодéнка napközi (iskolában)
цїлодéнный egésznapos, napközis
цїлонýчный egészéji
цїлорýчный egész évi, éves
цїлость épség, teljesség
цїлóта épség, teljesség
цїлýнок csók
цїлый egész, teljes (hímnem)
цїль cél, célpont
цїлючый gyóg  yító
цїляти gyógyít
цїнá ár
цїненя becsülés, értékelés
цїнитель hozzáértő, tisztelő
цїнити becsül, értékel
цїнность érték
цїнный értékes
цїнóвый ár (mn), áras
цїнотвóрный árképzési, értékteremtési, 

  jelentős
цїп cséphadaró, lánc
цїпити kapaszkodik
цїпити ся megkapaszkodni
цїпканя ragadás, tapadás
цїпкати ragad, tapad
цїпкость ragadás, tapadás
цїпкый kapaszkodó
цїпýв cipó
цїрити ся vicsorítani
цмок cuppant, cuppog
цмóкати cuppant
цмóкнути csókol
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499 цяпкати

цнóта jóság
цнотливый erényes, jóságos
цóлшток mérőszalag
цóрканя koccintás
цóркати koccint
цóркнути koccant
цорконїти zörög
цоркóтаня zörgés
цоркотáти zörög
цубрити cipel
цуґ1 hám
цуґ2 huzat, légjárat
цуґóвый1 befogott, hámos (ló)
цуґóвый2 huzatos
цýкор cukor
цýкорка cukorka
цукрáрня cukrászda
цукрáрство cukrászat
цукрáрь cukrász
цукрéный cukros
цýкрик cukorka
цукрити cukroz
цукрóвка cukorbaj
цукрóвый cukros
цýкрош cukorbajos
цýндря limlom, ócskaság, rongy
цýндравый rongyos
цýра rongy
цýравити elhasznál, elkoptat
цýравый lyukas, rongyos
цýря ócskaság, rongy
цыть kuss
цяпка csepp
цяпкати csepeg
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500цяпкнути 

цяпкнути cseppen
цятка folt
цятканистый foltos
цяткáстый foltos
цятковáти beszennyez
цяткош szalamandergyík
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Ч

чад füst
чадити füstöl
чадный füstös
чáдо gyermek, pereputty
чай tea
чáйка sirály
чáйник teáskanna
чакловáти varázsol
чаклýв boszorkány
чалáпати botorkál, vánszorog
чалов áти félrevezet, rászed
чалувный csalóka, félrevezető
чáмкати csámcsog
чáмпaвый csámpás, ügyetlen
чáмпати csoszog, kullog
чáмпош csámpás
чан kád
чар varázslat
чáрда csorda
чáрдаш csárdás
чарити elvarázsol
чарóваня elvarázsolás
чаровáти elbűvöl
чаровник varázsló
чарóвность bűvölet, varázslat
чародїй varázsló
чародїйство varázslat
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502чародїйськый 

чародїйськый misztikus
чарýнок bűvölet
чарýвучый varázslatos
час óra
часóвый órás
часóк egy órácska
частиця részecske
чáстка rész
чáсто gyakran, sűrűn
частóта gyakoriság, sűrűség
частóтный gyakorisági
чáстый gyakori, sűrű
часть rész
чáша kupa, serleg
чáяти remél, vár
чéбря edény
чей kié
чек csekk
чéкавучый várakozó
чекáлня váróterem
чéканя várakozás
чéкати vár (ige), várakozik
чéковый csekkes
челіста cselló
чéло homlok
чéлюсть állkapocs
челядин cseléd
челядина cselédség
чéлядь cseléd
чемерити ся undorodni
чепéць fejkötő
червáк féreg, kukac
черваковáтый férges, kukacos
червенкáстый vöröses
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503 чéртаня

червéный piros
черéва bélrendszer
черевáтый hasas
черéвко pocak
черéвный hasi
чéрево has
чередá sor, rend
чередáрь pásztor
чéрез át, keresztül
черéно fogó, nyél
черенóк dugvány, oltóág
чéреп koponya
черéпля cserép
черепляный cserepes
чéрес szíj
черешнёвый cseresznye (mn), cseresznyés
черéшня cseresznye
чéркати fi rkál
черкнýти fi rkant
черленити színez
черленити с  я pirosítani, sminkelni
черленїти pirul
черленїти ся pirulni, vörösleni
черлéный piros, vörös
чéрлень festék
черпáк merítőkanál
чéрпаня merítés
черпáти mer, merít
черпнýти kimerít
черствіти kiszárad, megkeményedik
чéрствость keménység, szárazság
черствый kemény, száraz
чéрта vonal, vonás
чéртаня felvázol
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504чертáти 

чертáти felrajzol, felvázol
чертéж tervrajz
чертити tervez, rajzot szerkeszt
чéряти merít
чéсаня fésülés
чесáти fésül
чесáти ся fésülni, fésülködni
чеснóк fokhagyma
чеснокóвый fokhagymás
честливость tisztelet
честливый nagyra becsült, tisztelt
чéстность tisztesség
чéстный becsületes, tisztességes
честóваный tisztelt, ünnepelt
честóваня ünneplés
честовáти ся tisztelni
честолюбивость becsvágyó
честолюбивый nagyravágyó
честýвучы becsülve, ünnepelve
честýвучый ünneplő
честь becsület, tisztesség
четверáкый négyféle
четвéро négyen
четвероднёвый négynapos
четвертáк kopek
четвертинa negyedrész
четвéртка négyes
четвéртый negyedik
четвéрь negyed
четверькáшный négyes tanuló
четыри négy
четырнáдцятый tizennegyedik
четырнáдцять tizennégy
четырирýчный négyéves
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505 читáлник

четыристо négyszáz
четыристолїтнїй négyszáz éves
четыристóтый négyszázadik
Чех cseh (férfi )
Чéхія Csehország
Чéшка cseh (nő)
чéшськый cseh (mn)
чижма csizma
чижмáрь cipész
чин rang
чинéный használt, javított
чиненя javítás
чинити csinál, elkövet
чинный rendes, tisztességes
чинóвник hivatalnok
чинóвницькый bürokratikus
чисéлник számláló
чисéлность létszám
чисéлный számos
численя számlálás
числитель számláló
числити számol
числó szám
числóвый szám (mn), számbeli
чистéнькый tiszta
чистити tisztít
чистити ся tisztítani
чистóпис szépírás
чистосердéчный becsületes, őszinte
чистóта tisztaság
чистóтность tisztaság
чистóтный tisztasági
чистый tiszta
читáлник olvasó (fn)
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506читáлный 

читáлный olvasó (mn)
читáлня olvasóterem
читанка olvasókönyv
читаня olvasás
читáтель olvasó (fn)
читáти olvas
чіґа csiga
чікýв csikó
чілінґотáти csilingel
чілінґýв csengő
чіпка csipke
чіпкáстый csipkés
чіпковáти horgol
чіпкóвый csipkés
чісарськый császári
чісарь császár
чіча játék
чічаный szép
чічка virág
чічкáтый szép
чкóда sajnos
чкодовáти sajnál
член tag
членити oszt, tagol
членити ся tagolódni
члéнство tagság
члéнськый tagsági
чмелити elkábít
чміль darázs
чмóвхати mászik
чмóвхнути felmászik
човéн csónak
човнáрь csónakos, révész
чóвник ladik
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507 чот

човнóвый csónak, ladik
чоколáда csokoládé
чоколáдка  csoki
чоколадóвый csokoládés
чолó homlok
чоловік ember
чоловічок emberke
чоловічый emberi
чоломáда csalamádé, savanyúság
чомáґ csomag
чомаґовáти csomagol
Чоп Csap
чопáтый erős
чопити szétönt
чопнáрь pultos
чопóваный csapolt
чопóваня csapolás
чоповáти csapol
чорнéнькый fekete
чорнило tinta
чорнити sötétít
чорниця földi szeder
чорнїти sötétül
чорнїти ся sötétedni
чорно-білый fekete-fehér
чорноволóсый fekete hajú
чорнокнижник fekete bőrű
чорнóта feketeség
чóрный fekete
чорнявый sötétbarna
чорт ördög
чортиско ördög
чортиця boszorkány
чот csat
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508чотóрня 

чотóрня csatorna
чтверть negyed
чтити becsül, tisztel
чудáк csodabogár, különc
чудáцькый különcködő
чудéсный csodálatos
чýдно csodálatosan, remekül
чудный furcsa, különös, szokatlan
чýдо csoda
чýдованя csodálkozás, meglepetés
чýдовати elámít, meglep
чýдовати ся elcsodálkozni
чудодїй csodatevő
чудодїйный varázslatos
чудотвóрный csodatevő
чужый1 idegen (fn)
чужый2 idegen (mn), másé
чужына idegenség
чужынець idegen (fn)
чýлка harisnya
чумá pestis
чýственость érzékiség, érzékelhetőség
чýственый érzéki, érzékelhető
чуствителность érzékenység
чуствителный érzékeny
чýство érzet, érzékelés
чýствованя érzékelés
чýствовати érzékel
чýти hall
чýти ся1 hallani
чýти ся2 érezni
чýткый1 érzékeny
чýткый2 pontos
чýтный hallható
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509 чымскóршый

чýтый hallott
чутя szimat
чýхати vakar
чýхати ся megvakarni, vakarni
чýчати alszik
чый kié
чыйсь  valakié
чым mivel
чымдáле minél tovább
чымлїпше minél jobban
чымлїпшый legjobb
чымскóрше minél gyorsabban
чымскóршый leggyorsabb
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Ш

шаґ lépés
шал sál
шалата  saláta
шалéнство őrültség
шалéный őrült
шалка csajka
шампáнськоє (винó) pezsgő
шампіóн bajnok
шампіóнка bajnoknő
шампіонат  bajnokság
шáнса esély
шантаж zsarolás
шантажовати zsarol
шaнц árok, sánc
шарада rejtvény
шаркань sárkány
шатнярь ruhatáros
шатованя sietés
шатовати siet
шатор sátor
шатя ruha, ruházat, viselet
швáблик gyufa
Швайцарець svájci (férfi )
Швайцаркыня svájci (nő)
швайцарськый svájci (mn)
швалня varroda
Швeд svéd (férfi )
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511 шлайфовáти

Шведкыня svéd (nő)
шведськый svéd (mn)
шедевр remekmű
шелестїти zizeg
шелестнатїти zizeg
шелестнáтый lombos
шéпнути  megsúg
шептáти súg
шептаня súgás
шептаня  suttogás
шептати ся súgni, sugdolózni
шептати súg
шéстый hatodik
шeф védnök
шікóвность ügyesség
шікóвный fürge
шіковный  ügyes
шіковный serény
шіна sín
шістьдесять hatvan
шіфон szekrény
шіфонер ruhásszekrény
шіфра titkosírás
шіхта műszak
шкóла iskola
шкóлный iskolai
шкинтати biceg
школáрь iskolás fi ú
школáрька  iskolás lány
школóвaня kiképzés, oktatás
школарина tandíj
шкрябанéць karcolás
шлаґер  sláger
шлайфовáти csiszol, köszörül
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512шовдарь 

шовдарь sódar
шoвк selyem (fn)
шовковый  selyem (mn), selymes
шoр sor
шорити elintéz, szerel
шоровáти ся felsorakozni
шофер sofőr
шпéндлик gombostű
шпóрик főzőlap
шпóтати ся megbotlani
шпіóн kém
шпорóваня megtakarítás
шпоркаса takarékpénztár
шпоровáти megtakarít
шпоровливость takarékosság
шпоровливый takarékos
шруб, шрýба csavar
штампéрлик kupica
штaмперлик stampedli
штація pályaudvar
штемпель bélyegző
штімовáти illik, megfelel
штo mi
штoк emelet
штоковый többemeletes
штопати foltoz, stoppol
штоповати stoppol
штрайк sztrájk
штрайковый sztrájk (mn)
штранд strand
штрейбер stréber
штрека pálya
штроф bírság
штрубник csavarhúzó
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513 шыя

штурмовáти  megostromol
штурмовáти  megrohamoz
шуміти zajong, zúg
шýстер cipész
шутеминї keksz, sütemény
шывкыня varrónő
шырити ся kitágulni, kiszélesedni
шырина szélesség
шырокость szélesség
шырокый széles, tág
шыти varr
шыя nyak
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Щ

щáстя boldogság
щастливо boldogan
щастливый boldog, szerencsés
щастя szerencse
щебéтaня (madár) csipogás
щéдрость jólelkűség
щéдрый adakozó, jólelkű
щезáти eltűnik
щéзнути letűnik
щи még
щиканя csuklás
щикати csuklik
щипати csíp
щирость őszinteség
щирый őszinte
щит kapcsolótábla, pajzs
щітка kefe
щýка csuka
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515 юха

Ю
юбілéй jubileum
юбілéйный jubileumi
ювелір ékszerész
юг dél (világtáj)
юго-зáпад délnyugat
южный déli (világtáj)
юліóвый júliusi
юлій július
юніóвый júniusi
юній június
юность fi atalság
юный fi atal
юрідичный jogi, jogtudományi
юш juss, örökrész
юха lé, leves
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Я

я  én
ябедник árulkodó
яблоко alma
яблоня almafa
явити ся beállítani, megjelenni
явный nyilvánvaló, valós
ягода eper
яд  méreg
ядрó (atom) mag
язáти köt, összekapcsol
язык nyelv
языкóвый nyelvi
языкознáтель nyelvész
языкознáтельство nyelvtudomány
яйце tojás
яйцёвый tojás (mn), tojásos
як лéм alighogy
як тéльо mihelyt
як  ahogy(an), hogy
якость minőség
якрáз éppen
якый miféle, milyen
якыйсь valamiféle
ялиця fenyőfa, karácsonyfa
ялó illik
ялóвость illendőség
ялóвый illendő
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517 ящурка

яма gödör, verem
януáр január
Япóнець japán (férfi )
Япóнка japán (nő)
япóнськый japán
ярець árpa
яркый rikító
ярнїй tavaszi
ярость düh
яруга szakadék, vízmosás
ярь tavasz
яселькы bölcsőde
яскыня barlang
яслї jászol
ясно érthetően, világosan
ясный1 derült (pl. idő)
ясный2 érthető
ястряб héja, ölyv
ятець hadifogoly, fogoly
ящурка gyík
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Készült a Croatica Nonprofi t Kft. nyomdájában

Felelős vezető: Horváth Csaba ügyvezető igazgató
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