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Ungern
Hej/Hejdå
Varsågod
Kan du hjälpa mig?
Jag pratar inte ungerska.
Ja/Nej

-Szia/Viszlát
-Tessék
-Tudsz segíteni nekem?
-Nem beszélek magyarul.
-Igen/Nem

Finns det någon här som pratar engelska?
Vet du var jag kan få hjälp?
Vägledning
Jag vill köpa en stadskarta.
Kan du peka på kartan var jag befinner mig nu?
Höger/Vänster/Rakt fram
Hur långt är det, kan du skriva?
En biljett till____, tack.

Tack
Ursäkta
Jag förstår inte.
Pratar ni engelska?
Var finns toalett?

-Köszönöm
-Elnézést
-Nem értem.
-Beszél angolul?
-Hol van a WC?

-Van itt valaki, aki beszél angolul?
-Tudod hol kaphatnék segítséget?
-Szeretnék venni egy várostérképet.
-Meg tudod mutatni a térképen hogy most hol vagyok?
-Jobb/Bal/Egyenesen
-Milyen messze van, tudsz írni?
-Egy jegyet____-ig/-hoz, köszönöm.

Kan du peka på kartan, var finns ____?
-Meg tudod mutatni a térképen, hogy hol található a____?
Apoteket
-Patika
Bensinstation
-Benzinkút
Bilverkstad
-Autószerelő műhely
Busstation
-Buszmegálló
Internetkafé
-Internet kávézó
Järnvägsstation
-Vasútállomás
Postkontor
-Postahivatal
Sjukhus
-Kórház
Turistinformation
-Turistainformáció
Valutaväxling
-Pénzváltó
Restaurang
Kan jag få menyn, tack?
-Kaphatnék egy étlapot, köszönöm?
Kan du översätta menyn till engelska, tack?
-Le tudod fordítani az étlapot angolra, köszönöm?
Jag är vegetarian.
-Vegetáriánus vagyok.
Frukost/Lunch/Middag
Förrätt/Varmrätt/Dessert
Grönsaker
Ris
Pasta
Skinka
Fisk
Fläskkött/Nötkött
Öl
Kaffe/Te
Handla
Hej, jag vill köpa____
Tandkräm
Tamponger
Tvål
Smärtstillande
Solskyddsmedel
Ett vykort.
Batterier

-Reggeli/Ebéd/Vacsora
-Előétel/Főétel/Desszert
-Zöldség
-Rizs
-Tészta
-Sonka
-Hal
-Sertéshús/Marhahús
-Sör
-Kávé/Tea

Sallad
Bröd
Frukt
Potatis
Soppa
Kyckling
Korv
Vatten
Rött/Vitt vin
Notan, tack

-Saláta
-Kenyér
-Gyümölcs
-Burgonya
-Leves
-Csirke
-Kolbász
-Víz
-Vörös/Fehér bor
-Jegyzetet, köszönöm.

-Szia, szeretnék vásárolni____.
-Fogkrém
En tandborste
-Tampon
Kondomer
-Szappan
Shampoo
-Fájdalomcsillapító
En rakhyvel
-Napvédő krém
Hudlotion
-Egy képeslap
Frimärken
-Elemek
En penna

-Egy fogkefe
-Ovszerek
-Sampon
-Egy borotva
-Testápoló
-Bélyeg
-Egy toll

Hur mycket kostar det här? Var snäll och skriv det. -Mennyibe kerül ez? Legyen szíves írja le.
Nödfall
Hjälp!
-Segítség!
Ring ambulans!
Läkare
-Orvos
Tandläkare
Ring polis!
-Hívja a rendőrséget!
Det brinner!

-Hívjon mentőt!
-Fogorvos
-Tűz van!/Ég valami!
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