
Starters and Connectives Spelling Mat - Hungarian 

 Use these words to improve the quality of your    

 extended writing 

 Write an introduction to set the scene of what you will 
write about 

 Start each paragraph with a topic sentence 

 Vary the length of your sentences 

 Use a variety of verbs and adjectives 

 Try to develop the points you make - make a point 
and then say “so what …” 

 Round it all off with a thoughtful conclusion 

 Ezeket a szavakat és kifejezéseket arra használhatod, 
hogy növeld az írásod minőségét. 

 A bevezetőben mutasd be a témát amiről írni fogsz. 

 

 Minden bekezdést kezdj egy téma megjelölő mondattal. 

 Használj különböző hosszúságú mondatokat. 

 Az igéket és mellékneveket használd változatosan. 

 Próbáld kiterjeszteni az állítasaidat - pl. ha állítasz valamit 
az ezt és ezt is jelenti.... 

 Zárd le a témát egy jól átgondolt következtetéssel.     

  
Examples Példák Contrasting Ellentétezés 

For example Például However Azonban  

For instance Például On the other hand 
… 

A másik oldalról... 

such as úgy mint … although … ... bár / ámbár/ habár ... 

… as can be seen ... ahogy az látható Despite this … ... -nek ellenére 

… as is shown by ahogy azt ... mutatja On the contrary … Ezzel ellenkezőleg/ 
ellentétben... Take the case of  … Vegyük ... esetét Instead … Helyett 

This can be proven by … Ezt bizonyítja … As for … ami azt illeti ... 

Listing Points Állítások felsorolása … whereas … ... amíg ... 

Firstly, secondly, finally Elsősorban, másodikként, végül … while … … mialatt … 

In the first place Az első helyen Emphasising Hangsúlyozás 

To begin with Kezdésnek Mainly Legfőképp 

On top of this Mindezek felett Mostly Leginkább 

In addition to this Ehhez hozzáadva  Usually Általában, gyakran 

More importantly Még fontosabb az Unfortunately Sajnos 

Addition Hozzáadva Most often Leggyakrabban 

… and … … és … Cause and Effect Ok okozat 

… also … is … … so … … így … 

… as well … és még … As a result of … Annak következtében  

Furthermore Továbbá … because … …. mert … 

Another Másik This means that … Ez azt jelenti, hogy… 

Not only … but also Nem csak ... hanem is Due to the fact that 
… 

Ennek a ténynek köszönhetően... 

Before Mielőtt  … due to … köszönhetően ...-nek 

Comparison Összehasonlítás … therefore … azért, mert…. 

Compared with … Összehasonlítva ...-vel … caused … ... okozta ... 

… in comparison with … … összevetve ...-vel This caused … Ez azt okozta… 

Similarly … Hasonlóképpen ... Concession Engedményezés 

In the same way … Ugyan azon a módon… Although Bár 

Likewise … Hasonlóan… While it is true that 
… 

Amíg az igaz, hogy... 

Equality … Egyformaképp... Despite the fact that 
… 

Azzal a ténnyel ellentétben... 

As with … Úgy mint ...-vel In spite of … Annak ellenére, hogy... 

… are similar in that ... hasonlóak abban, hogy Despite this … Ennek ellenére... 

Changing topic Téma váltás However … yet … Habár.... mégis... 

Turning to … ...-ra fordítva a szót Still … Mégis... 

As regards … ...-nak tekintetében Nevertheless … Mindazonáltal… 

With regard to … Tekintettel arra, hogy ... Summing up Összefoglalás 

Concerning … Vonatkozólag ... In conclusion … Következtetésként... 

As far as … is concerned Ami azt illeti ... In summary … Összefoglalva... 

Moving on to … Továbblépve .... -ra To sum up  … Hogy összefoglaljuk... 

Now to consider … Most vizsgáljuk meg azt, hogy... Overall … Mindezekfelett... 

By contrast … Ellenkezőképp... On the whole … Teljes egészében... 

Re-phrasing Átfogalmazás In short … Röviden... 

In other words Más szóval In brief … Egyszóval... 

That is … Ez/ami az, hogy ... To conclude … Összegzésül... 

To put it more simply … Leegyszerűsítve ... So, to round off … Befejezésül... 
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