Zahlen/Tage
eins
egy
zwei
kettô
drei
három
vier
négy
fünf
öt
zwanzig
húsz
hundert
száz
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag/Sonnabend
Sonntag
Morgen / morgens
Mittag / mittags
Nachmittag / nachmittags
Abend / abends
Nacht / nachts
heute
morgen
Stück
Kilo
hundert Gramm
genug
mehr
alles
weniger
Wie spät ist es?

Számok/napok
sechs
hat
sieben
hét
acht
nyolc
neun
kilenc
zehn
tiz
fünfzig
ötven
tausend
ezer
hétfô
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat
vasárnap
reggel
dél / délben
délutan
este
éjszaka
ma
holnap
szelet
kiló
száz gramm
elég
még
minden
kevesebb
Hány óra van?
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Einkaufen
Bitte dieses Brot!
Bitte zweihundert Gramm
Salami!
Packung
Ich möchte...
Es gefällt mir sehr.
Ich nehme es.
kaufen
Das ist zu teuer.
billig / billiger
frisch
das Brot / das Brötchen
Kuchen
Milch
Speck
Schweinefleisch
Rindfleisch
Lamm
Geflügel
Ei
Gemüse
Käse
Obst
Apfel / Birne
Erdbeere / Weintrauben
Tomate
Kartoffel / Zwiebel
Bohne / Erbse

Vásárlás
Kérem ezt a kenyeret!
Kéret húsz deka szalámit!

Hotel / Zimmer frei
Haben Sie ein Zimmer frei?
mit Bad
warme Dusche?
Haben Sie etwas billigeres?
Ich möchte zwei Tage
bleiben.
Zimmer mit Frühstück
Zimmer mit Halbpension
Wieviel kostet das?
mein Gepäck
Ich möchte ein Auto mieten.
wo ist...?
rechts
links abbiegen
geradeaus
Ampel / Kreuzung
erste Straße links
Tankstelle
Haben Sie Superbenzin?
bleifreies Benzin
Voll, bitte!
Parkverbot/Halteverbot
Ist es weit? (nah)
Ich habe eine Panne.
Können Sie es reparieren?
Umleitung
Ich rufe die Polizei.

csomagolás
Szeretnék...
Nagyon tetszik.
Ezt megveszem.
venni
Az túl drága.
olcsó / olcsóbb
friss
kenyér / zsemle
sütemény
tej
szalonna
sertéshús
marhahús
bárányhus
baromfi
tojás
zöldség
sajt
gyümölcs
alma / körte
eper / szőlő
paradicsom
burgonya / hayma
bab / borsó

Allgemein
Áltálanos
Hallo
Szervusz
Guten Tag
Jó napot (kívánok)
Guten Abend
Jó estét (kívánok)
Auf Wiedersehen
Viszontlátásra
Tschüss
Szia
bitte / bitte (etwas gebend) kérem / tessék
danke
köszönom
Wie geht es Ihnen? (dir)
Hogy van? (vagy)
Danke, gut.
Köszönom jól.
ja / nein
igen / nem
Verzeihung / Entschuldigung Elnézést / Bocsanat
Ich spreche kein Ungarisch. Nem tudok magyarul.
Sprechen Sie Deutsch?
Beszèl németül?
Englisch
angolul
Ich verstehe nicht.
Nem értem.
Ich bin...
....vagyok.
Herein!
Bejöhet!
Bitte nehmen Sie Platz.
Tessék helyet foglalni.
kaputt / außer Betrieb sein tönkrement / nem mûködik
offen / geschlossen
nyitva / zárva
verboten
tilos
Eintritt frei
belépés díjtalan
Vorsicht! / Gefahr
Vigyázzon! / veszély
Hilfe!
Segítség!
Wie heißen Sie? / du?
Hogy hivják önt? / hívnak?
Name / Unterschrift
név / aláírás
Nachname / Vorname
vezetéknév / utónév
hotel / szoba van kiadó
Van üres szobájuk?
fürdô szobával
meleg zuhany?
Nincs csendesebb olcsóbb?
ketto napot szeretnék
maradni.
szoba reggelivel
szoba részellátással
Mennyibe kerül?
a poggyászomat
Autót szeretnék bérelni.
Hol ...?
jobbra
elkanyarodik balra
egyenesen
lámpa / kereszteződés
elsõ utca balra
benzinkút
Van szuperbenzinje?
ólommentes benzin
Kérem, tele!
Parkolni tilos/Megállni tilos
Messze van? (közel)
Defektem van!
Meg tudja javítani?
útelterelés
Hívom a rendőrséget.

Ich habe mein Portemonnaie Elvesztettem a
verloren.
pénztárcámat.
Briefmarke
bélyeg
Postkarte
levelezõlap
Geld
pénz
Wo kann ich Geld wechseln? Hol lehet pénzt váltani?
Wo gibt es einen
Hol találni egy
Geldautomat?
bankautomatát?
Ich möchte fünfzig Euro
Ötven eurot szeretnék
wechseln.
váltani.
Akzeptieren Sie britische
Angol fontot elfogadnak?
Pfund?
Drücken / Ziehen
tolni / húzni
Eingang / Ausgang
bejárat /kijárat
die Landkarte
térkép
kalt
hideg
warm / heiß
meleg / forró
Können Sie mir bitte helfen? Kérem, segítene nekem?
Campingkocher
campingfőző
Wo gibt es hier einen
Hol van itt a kemping?
Campingplatz?
Zelt
sátor
zwei Erwachsene
kettö felnött
Jugendherberge
ifjúsági szállás
Wo ist die Toilette?
Hol a WC? / Hol van a WC?
Männer
Férfi
Frauen
Nöi
Elektroherd
villanytűzhely
Stromanschluß
villanyvezeték
Küche
konyha

Stadtbesichtigung
Stadtplan
Fahrradkarte
Richtung
Stadtzentrum
Altstadt
der Bahnhof
der Busbahnhof
Bank / die Sparkasse
Kirche
Rathaus
Brücke
Markt / Markthalle
Schloss / Burg
Rundfahrt
Berg / Hügel
Bad / Strand
Hafen
Flugplatz
Bus / Zug
Schiff / Fähre
der Flug
Eine Fahrkarte nach..., bitte.
Muss ich umsteigen?
Hält dieser Bus/Zug in...?
Ankunft / Abfahrt
Haltestelle
Wo muss ich aussteigen?
Erste Hilfe

Városnézés
város térkép
kerékpárostérkép
irány
városközpontba
óváros
pályaudvar
buszpályaudvar
bank / takarékpénztár
templom
városháza
híd
piac / piaccsarnok
kastély / vár
körutazás
hegy / domb
fürdõ / strandfürdõ
rév
repülõtér
busz / vonat
hajó / komp
repülés
Egy menetjegyet kérek...ig.
Nem kell átszállnom?
Megáll ez a busz / vonat a ..?
Èrkezés / Indulás
megállóhely
Hol kell kiszállnom?
Elsösegély
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der Arzt
Rufen Sie bitte die
Ambulanz!
Ic h habe einen Unfall.
der Zahnarzt
Zahnschmerzen
Ich bin krank..
Ich bin verletzt.
sich ausziehen
Hier habe ich Schmerzen.
Ich habe Fieber.
Ich habeHalsschmerzen.
Kopf
Bauchweh
Ich habe Durchfall.
die Entzündung
Bruch
Verstauchung
Arm
Bein / Fuß
Ich habe eine Allergie
gegen...
Apotheke
Schmerztablette
Krankenschwester
Krankenhaus
Krankenzimmer
Stechmücke
giftig

orvos
Kérem, hívja fel a menôt!

Restaurant
Straßenschänke
Fischerschänke
Weinstube / Bierstube
Herr Ober!
Die Speisekarte, bitte!
zu essen? / zu trinken?
Zahlen bitte!
Möchten Sie etwas trinken?
Ich bin fertig.
Trinkwasser
Hunger / Durst
Messer / Gabel / Löffel
Gulaschsuppe / Gulasch
Gänsebraten
Paprikahühnchen
Rehbraten
Wildschweinbraten
der Fisch
Forelle / Karpfen
Zander / Hecht
geröstete Kartoffeln
Nockerln (Spätzle)
eine Flasche Mineralwasser
Rotwein / Weißwein
ein Glas Bier
Orangensaft
das Eis

Étterem
csárda
halászcsárda
borozó / sörözô
Kérem szépen!
Az etlapot, kérem szepen!
enni? / inni?
Fizetni szeretnék.
Kérnek italt?
Végeztem.
ivóvíz
éhség / szomjúság
kés / villa / kanál
gulyásleves / pörkölt
libasült
paprikás csirke
ôzpecsenye
vaddisnó
halak
pisztráng / ponty
fogas / csuka
sült krumpli
galuska
egy üveg ásványvíz
vörös bor / fehér bor
egy pohár sört
narancslé
fagylalt

Balesetem van.
fogorvos
fogfájás
Beteg vagyok.
Megsebesültem
levetkőzik
Itt fáj.
Lázas vagyok.
Fái a torkom.
fejem
hasfájás
Hasmenésem van.
gyulladás
törés
rándulás
karom
lábam / lábfejem
... allergiám van.
gyógyszertár
fájdalomcsillapító
ápolónő
kórház
betegszoba
szúnyog
mérges

