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Bevezető 

Ezen a honlapon változatos témájú tananyagok és leckék segítik a magyar nyelv tanulását a kezdő 

szinttől haladva a középhaladó szintig. A mindennapi és időszerű témák köré épült leckék elősegítik a 

szókincs tanulását és bővítését, a beszédkészség fejlesztését, nyelvtani ismeretek szerzését és az olvasási 

készség megerősítését. A legtöbb lecke önállóan is kezelhető. A nyelvet tanuló diák segítséget kérhet 

egy magyarul jobban vagy jól beszélő családtagtól vagy baráttól. Be lehet kapcsolódni a diaszpórai 

magyar közösségbe is és hátha akad egy barát vagy egy mentor, aki szívesen segít. A középhaladó szintre 

tervezett leckék témái és feladatai jó lehetőséget kínálnak a nyelvgyakorlásra a magyart mint 

származásnyelvet beszélők körében is. Kiindulópontot adhatnak egy-egy családi vagy baráti 

beszélgetéshez. Remélhetőleg a tematikai felosztású leckék kedvet csinálnak majd a nyelvtanuláshoz 

vagy a már kicsit meglévő nyelvi tudás felfrissítéséhez.  

Foreword 

This website offers curricula and lessons on a variety of topics that help learn the Hungarian language 

from the beginner to the intermediate levels. The lessons built around everyday and timely topics 

promote learning and expanding vocabulary, developing speaking skills, gaining grammar knowledge 

and strenghtening reading skills. Most lessons can be used independently, not necessarily in the context 

of the other lessons. The language learner may ask for help from a family member or friend who speak 

the language better or well. It is also recommended that they join the Hungarian community in the 

diaspora and they might get acquainted with someone like a future friend or mentor who gladly help. 

The topics and tasks developed for the intermediate level can invite people speaking Hungarian as a 

heritage language to practice the language of their ancestors. They could be starting points for engaging 

discussions with family members and friends. Hopefully, the thematically arranged lessons will arouse 

interest to learn Hungarian as a foreign language as well as invite speakers who already have prior 

knowledge to brush up on their language skills.  
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