IMPORTANT PHRASES

FONTOS KIFEJEZÉSEK

Yes/No.
Perhaps/Maybe.
Please.
Thank you.
Thank you very much.
You’re welcome.
I’m sorry!
Pardon?
I don’t understand.
I only speak a bit of…
Can you help me, please?
I’d like…
I (don’t) like it.
Have you got…?
How much is it?
What time is it?

Igen/nem
Talán
Kérem
Köszönöm
Nagyon köszönöm
Üdvözlöm
Sajnálom! Elnézést!
Tessék?
Nem értem önt.
Csak kicsit beszélek…
Tudna nekem segíteni?
Kérek…
Ez (nem) tetszik nekem.
Van önöknek…?
Mennyibe kerül?
Hány óra van?

MAKING THE ACQUAINTANCE

ISMERKEDÉS

Good morning!
Good afternoon!
Good evening!
Hello/Hi!
My name is…
What’s your name?
How are you?
Fine thanks. And you?
Goodbye!/Bye-bye!
See you!/Bye!
See you soon!
See you tomorrow!

Jó reggelt!
Jó napot!
Jó estét!
Szia!
Az én nevem…
Mi az ön neve?
Hogy van/vagy?
Köszönöm. És ön?/te?
Viszontlátásra!
Szia!
Viszontlátásra!
A holnapi viszontlátásra!

TRAFFIC

KÖZLEKEDÉS

Informing

Tudakozódás

right/left
staight on
near/far
Excuse me, where’s…,
please?
main station
How far is it?
I’d like to hire…
… a car
… a bike

Jobbra/balra
Egyenesen…
Közel/távol
Bocsánat, hol van…
Kérem?
Főpályaudvar
Milyen messze van a...?
Szeretnék bérelni…
… egy autót
… egy kerékpárt

FROM WHERE – WHERE

HONNAN- HOVA?

Excuse me, where’s …, please?
Could you tell me how to get to…,please?
Which is the quickest way to…?
How far is it to…?
Go straight on.
Turn left/right.
The first/second street on the left
/right
Cross…
… the bridge:
… the square.
… the street.
You can’t miss it.
You can take…
…the bus.

Bocsánat, merre van…?
Megmondaná, hogy érek el…?
Melyik a leggyorsabb út…hoz?
Milyen messze van…?
Egyenesen előre.
Forduljon jobbra/balra
Az első/második utca balra
/jobbra
Keresztül a …
… hídon
… téren
… utcán
Nem szabad elmulasztani.
Mehet…
… busszal

Accident

Baleset

Help!
Attention!
Please call…
… an ambulance.
… the police.
… the fire-brigade.

Segítség!
Vigyázat!
Hívjon kérem…
… egy mentőautót
… a rendőrséget
… a tűzoltókat

MEAL/ENTERTAINMENT
Is there … here?
… a good restaurant
… a restaurant with local specialities

ÉTKEZÉS/SZÓRAKOZÁS

Cheers!
Could I have the bill, please?

Hol van itt …
… egy jó étterem?
… egy étterem helyi
specialitásokkal?
Van itt egy jó kis pub?
Foglalna nekünk ma estére,
három főre egy asztalt, kérem?
Egészségére!
Kérhetném a számlát?

SHOPPING

VÁSÁRLÁS

Where can I find…?
Chemist’s
Baker’s
Photographic materials
Department store
Food store
Market

Hol találom …?
Gyógyszertárat
Pékséget
Fotócikkeket
Áruházat
Élelmiszerüzletet
Piacot

ACCOMMODATION

SZÁLLÁS

Can you recommend…, please?
… a hotel
… a guest-house
I’ve reserved a room.
Have you got…
… a single room
… a double room
… with a shower/
… bath?
… for one night?
… for a week?
How much is the room with…
… brekfast?
… half board?
… full board?

Tudna ajánlani kérem…
… egy hotelt
… egy panziót
Foglaltam szobát.
Van szabad szobájuk…
… egyágyas
… kétágyas
… zuhannyal/
… fürdőszobával?
… egy éjszakára?
… egy hétre?
Mennyibe kerül a szoba…
… reggelivel?
… félpanzióval
…teljes ellátással?

Is there a nice pub here?
Would you reserve us a table for three

PRACTICAL INFORMATIONS
Doctor

PRAKTIKUS INFORMÁCIÓK

Orvos

Can you redommend a good doctor?
I’ve got pain here.
Banc
Bank

Tudna ajánlani egy jó orvost?
Itt érzek fájdalmat.

Where’s the nearest…
… bank?
… exchange-office?
I’d like to change
… USA $, € , £, Swiss francs

Hol van legközelebb..
… egy bank?
… pénzváltó?
Szeretnék váltani
…USA dollárt, eurot, angol
fontot, svájci frankot

Post Office

Posta

How much is…
… a letter…
… a postcard …

Mennyibe kerül…
… egy levél…
… egy képeslapot…

NUMBERS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

SZÁMOK
nulla
egy
kettő
három
négy
öt
hat
hét
nyolc
kilenc
tíz
tizenegy
tizenkettő
tizenhárom
tizennégy
tizenöt
tizenhat
tizenhét
tizennyolc

19
20
21
30
40
50
60
70
80
90
100
1000
10 000

tizenkilenc
húsz
huszonegy
harminc
negyven
ötven
hatvan
hetven
nyolcvan
kilencven
száz
ezer
tízezer

½
¼

fél
negyed
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