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100 GYAKORI 
SVÉD 
KIFEJEZÉS 
Amit Neked is tudnod kell, bárhol, bármikor 

Most kezdted a svéd tanulást? Vagy már 

beszéled a nyelvet, csak nem helyesen? Még 

mindig magyarul gondolkozol, amikor 

összeraksz egy svéd mondatot?  

 

 

 

Nem értik amit 

mondok. 

 

Nem értem amit 

ők mondanak. 

 

Szerintem ezt 

mondták. 

 

Én ezt írtam, jól 

van így? 

 

Valahogyan 

fejleszteni 

kellene a 

meglévő svéd 

tudásom. De 

hogyan, mikor és 

mivel? 

 

PANNON APPAB 

Renströmsvägen 42 

461 59 Trollhättan 

Sverige 
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Köszönési formák és az igen, nem: 

Hej! = Szia! 

Hejdå! = Viszlát! 

Tjena! = Szia, sziasztok, helló / szleng!  

God natt! = Jó éjszakát! 

God morgon! = Jó reggelt! 

Goddag! = Jó napot! 

Ja. = Igen. 

Nej. = Nem. 

 

 

 

Amikor nem érted, mit mondanak… 

Förstår du? = Érted? 

Ja, jag förstår. = Igen, értem. 

Nej, jag förstår inte. = Nem, nem értem. 

Vad sa du? = Mit mondtál? 

Kan du repetera, tack. = Meg tudod 

ismételni, köszönöm. 

Vad betyder flicka? = Mit jelent az, hogy 

flicka? Ficka = lány, hajadon 

Det vet jag inte. = Azt nem tudom. 

Jag minns inte. = Nem emlékszem. 
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Érdeklődés: 

Vad heter du? = Hogy hívnak? 

Jag heter Eva. = Évának hívnak. 

Vad heter han? = Hogy hívják őt? 

Han heter Lars. = Larsnak hívják. 

Vad gör du? = Mit csinálsz?  

Jag lagar mat. = Főzök / Ételt készítek. 

Varifrån kommer hon? = Honnan való? 

Jag kommer från Ungern. = Magyarországból jöttem. 

Hur länge har du varit i Sverige? = Mióta vagy Svédországban? 

Är du gift? = Házas vagy? 

Ja, det är jag. = Igen, az vagyok. 

Nej, det är jag inte. = Nem, nem vagyok. 

Har du barn? = Van gyereked, vagy vannak gyerekeid? 

Nej, det har jag inte. = Nem, nincsenek gyerekeim. 

Ja, det har jag. = Igen, vannak gyerekeim. 

Hur gammal är du? = Hány éves vagy? 

35 år. = 35 éves vagyok. 

Var bor du? = Hol laksz? 

Jag bor i en villa i Uppsala. = Uppsalában lakom egy családi házban. 

Vi hyr en 40 kvadratmeter stor lägenhet i centrala Göteborg. = Göteborg 

központjában bérlünk egy 40 nm-es lakást. 

Vi har köpt en bostadsrättslägenhet i Lund. = Lundban egy lakás bérleti 

jogát vásároltuk meg.  

Hur mycket är månadshyran för denna lägenhet? = Havonta mennyi a 

bérleti díja a lakásnak? 

Är hyran inklusive el och bredband? = A bérleti díjban a villany és az 

internet benne van? 
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Gratulációk: 

Grattis till studenten! = Gratulálunk az érettségihez! 

Grattis på din dag! = Gratulálunk / Gratulálok a Te napodon! (A „Boldog 

születésnapot!” egy másik formája.) 

Ha den äran idag! = Boldog születésnapot! (Igen, ez is az. Csak egy kicsit 

ünnepélyesebben! ) 

Grattis på födelsedagen! = Boldog születésnapot! 

Stort grattis … = Hatalmas gratuláció … (Ha nagyon gratulál az ember, 

akkor elé teheti mindenhol a „Stort”-ot.) 

Grattis till nya jobbet! = Gratulálunk az új álláshoz. 

Lycka till! = Sok szerencsét! / Minden jót! / Ügyes legyél! 

Lycka till med din nya chef! = Minden jót kívánunk az új főnöködhöz!  

Lycka till på din nya arbetsplats / den nya arbetsplatsen! = Minden jót 

kívánunk az új munkahelyhez! 

 

Ünnepek: 

God Jul! = Kellemes karácsonyt! 

Glad Påsk! = Kellemes húsvétot! 

Glad midsommar! = Kellemes Szentiván Éji ünneplést! 

Gott nytt år! = Boldog új évet! 

God fortsättning! = Ennek nincs egy jól hangzó magyar fordítása, de a 

„fortsättning” az azt jelenti, hogy „folytatás.” Ezt karácsony és szilveszter 

között mondjuk, valamint január 1 után, a „Gott nytt år!” helyett, kb. 1 

hétig.  
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További hasznos kifejezések: 

Vad är klockan? = Hány óra van? Klockan är två. = 2 óra van. 

Hur mycket kostar det? = Mennyibe kerül ez? 50 kronor. = 50 korona. 

Vilken dag är det idag? = Milyen nap van ma?  

Idag är det måndag. = Ma hétfő van. 

Jag är ledsen, men vi stänger nu. = Sajnálom, de éppen zárunk. 

 Trevlig helg! = Kellemes hétvégét! 

Njut av semestern! = Élvezzétek a szabadságot! 

Ha det trevligt på semestern! = Érezzétek jól magatokat a szabadságon! 

Ha ni det skönt på semestern! = Érezzétek jól magatokat a szabadságon! 

Hoppas ni får riktigt bra väder! = Remélem, kimondottan jó időtök lesz! 

(Väder = időjárás) 

Trevlig resa! = Kellemes utat!  

 

 

 

 

 

 

 

Ha en trevlig dag! = Legyen egy kellemes napod! Kellemes napot 

kívánok! 

Ha det så trevligt på festen! = Érezzétek jól magatokat a buliban/partyn! 

Ha en fortsatt trevlig kväll! = További kellemes estét kívánok! 

Tack för sällskapet! = Köszönöm a kellemes társaságot! (Amikor egy 

beszélgetés után elköszönünk egy társaságtól.) 

Tack för trevligt samtal! = Köszönöm a kellemes beszélgetést! 

Tack för ett givande möte! = Köszönöm ezt a sokat adó értekezletet!  

Kör försiktigt = Vezess óvatosan! 

Prosit! = Egészégedre! (csak tüsszentéskor!) 

Jag önskar er allt gott! = Minden jót kívánok nektek! 
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Var det bra så? = Ennyi lesz? (Vásárláskor fizetés előtt a pénztáros 

kérdezi vagy étteremben a pincér a rendelés felvétele végén.) 

 

Oh, kära nån! = Ó, te jó ég! 

Herre Gud! = Te Jó Isten!  

Jessus! = Jézusom!  

Vad hemskt! = Milyen szörnyű!  

Vad äckligt! = Milyen undorító! 

Vad vackert! = Milyen gyönyörű!  

Ja, just det! = Ja, tényleg!  

Det låter bra! = Jól hangzik!  

Det ser bra ut. = Jól néz ki. / Jónak tűnik. 

Det duger. = Ez így elég jó. 

Ja, det stämmer! = Igen, pontosan így/úgy van. 

Ja, precis! = Igen, pontosan! 

Oj! = Ó, elnézést, bocsánatot kérek!  

Oh, förlåt. Det var inte meningen. = Jaj, elnézést. Véletlen volt / nem így 

szándékoztam. 
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Jag orkar inte! = Nincs hozzá energiám / türelmem. 

Jag blir galen på Eva! = Mérges vagyok Évára. Az őrületbe kerget. 

Tack, det var snällt sagt! = Köszönöm, nagyon kedves. 

Vad glad jag blir! = Ez örömmel tölt el! Ennek nagyon örülök! 

Det var inte så dumt! = Ez jó (volt). (Jelen és múlt időben is „var”) 

Det var inte dåligt! = Ez nagyon jó (volt)! 

Krya på dig! = Jobbulást!  

Jag beklagar sorgen. = Őszinte részvétem. (beklagar = sajnálom, sorg = 

bánat, gyász) 

Det var tråkigt att höra. = Sajnálom (amit hallok.) 

Det var synd. = Ez kár.  

 

Szeretnéd fejleszteni svéd tudásodat? 

Már beszélsz svédül, de szeretnéd tökéletesíteni svéd tudásod, hogy 

előrébb léphess a karrieredben és előrébb juthass az életedben? 

A Swency svéd gyakorlót Neked fejlesztettük! 

Olvasd el, mit mondanak rólunk, akik már tanultak svédet a leckéinkkel:  

https://swency.net/hu/tanulj-svedul-online/ 

Csatlakozz hozzánk itt: 

https://www.facebook.com/swencysvedgyakorlo/ 
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