
Number Words & Phrases Hungarian

1 How old are you? Hány éves vagy?

2 I am 17 years old 17 éves vagyok

3 I am 21 years old 21 éves vagyok

4 I am 25 years old Én 25 vagyok

5 I am  30 years old 30 éves vagyok

6 I am 34 years old Én 34 éves

7 I am 35 years old Én 35 éves

8 I am 39 years old Én 39 éves

9 What's your phone number? Mi a telefonszámod?

10 My phone number is... A telefonszámom...



11 I live on the second floor. Élek a második emeleten.

12 i live on the third floor. élek a harmadik emeleten.

13 You live on the fourth floor. Élsz a negyedik emeleten.

14 We live on the fifth floor. Élünk az ötödik emeleten.

15 Two plus two equals four Kettő meg kettő négy

16 Four minus two equals two. Négy mínusz kettő, kettő.

17 Two times two equals four. Kétszer kettő, az négy.

18 Four divided by two equals 2. Négy osztva kettővel egyenlők 2.

19 What time is it? Mennyi az idő?

20 it's 5 o'clock. ez 5:00.

21 It's 10 o'clock. Ez 10:00.



22 It's 10:30. Ez 10:30.

23 It's 4:25. Ez 04:25.

24 How many apples do you have? Hány alma van?

25 I have two apples. Van két almát.

26 I have five apples. Én öt almát.

27 How much is this? Mennyibe kerül ez?

28 This is six dollars. Ez hat dollár.

29 This is ten dollars. Ez tíz dollárt.

30 one egy

31 two kettő

32 three három



33 four négy

34 five öt

35 six hat

36 seven hét

37 eight nyolc

38 nine kilenc

39 ten tíz

40 eleven tizenegy

41 twelve tizenkét

42 thirteen tizenhárom

43 fourteen tizennégy



44 fifteen tizenöt

45 sixteen tizenhat

46 seventeen tizenhét

47 eighteen tizennyolc

48 nineteen tizenkilenc

49 twenty húsz

50 thirty harminc

51 fourty negyven

52 fifty ötven

53 sixty hatvan

54 seventy hetven



55 eighty nyolcvan

56 ninety kilencven

57 one hundred száz

58 one thousand ezer

59 ten thousand tízezer

60 hundred thousand Százezer

61 million millió


