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ÜDVÖZLÉSEK/ I SALUTI
Helló!
Viszlát!
Jó napot kívánok!
Jó estét kívánok!
Jó éjszakát!
Látjuk egymást!

Ciao!
Arrivederci!
Buongiorno!
Buonasera!
Buonanotte!
Ci vediamo!

Hogy vagy?/van?
Jól, köszönöm.
Nagyon jól.
Rosszul.
Jobban.
Megvagyok.
Mint mindig.

Come stai?/sta?
Sto bene, grazie.
Benissimo.
Male.
Meglio.
Cosí, cosí.
Come al solito.

MEGKÖSZÖNNI/ RINGRAZIARE
Köszönöm.
Ezer köszönet.
Köszönöm Önnek/neked.
Kérem.
Nincs mit.

Grazie.
Grazie mille.
Le/ti ringrazio.
Prego.
Non c'é di che.

SZÁLLODA/ ALBERGO
Van szabad szobájuk?
Hanno una camera libera?
Lefoglaltam egy szobát.
Ho prenotato una camera.
Mennyibe kerül éjszakánként?
Quanto si paga per notte?
A reggelit az ár tartalmazza?
La prima colazione é inclusa?
Vorremmo restare per 3 notti. 3 éjszakát szeretnénk maradni.
Íme, az útleveleink.
Eccoli i nostri passaporti.
Hol van a 102-es szoba?
Dov'é la camera 102?
Kérem a kulcsot.
La chiave, per favore.
Nincs meleg víz.
Non c'é acqua calda.
La doccia non funziona.
A zuhany nem mőködik.
Van légkondi?
C'é l'aria condizionata?
fürdıszoba
folyosó
lift
főtés
törölközı
terasz

il bagno
il corridoio
l'ascensore
il riscaldamento
l'asciugamano
il terrazzo

AUTÓ/ MACCHINA
Hol lehet autót bérelni?
Autót szeretnék bérelni.
Mennyibe kerül?
Van km használati díj?
Mennyi a kaució?
Nekem kell a benzint fizetni?
Automataváltós autót szeretnék.
Kéziváltós autót szeretnék.
Mikor kell visszahoznom?

Dove posso noleggiare una macchina?
Vorrei noleggiare una macchina.
Quanto costa?
C'é un supplemento per il chilometraggio?
Quanto devo dare come cauzione?
Devo pagare la benzina?
Vorrei una macchina con il cambio automatico.
Vorrei una macchina con il cambio manuale.
Quando devo riportarla?

jogosítvány

la patente

ÉTTEREM / RISTORANTE
Egy asztal 1(2)személyre, kérem.
Láthatom az étlapot?
Van gyermekmenü?
Mit ajánl?
Ho molta fame.
Ho molta sete.
Vegetáriánus vagyok.
Hogy hívják ezt a fogást?
Kaphatnék másik kést/kanalat?
Pincér!
Hozná a számlát, kérem?

Un tavolo per una/due persona/e, per favore.
Potrei vedere il listino/il menú?
C'é un menú per bambini?
Cosa ci consiglia?
Nagyon éhes vagyok.
Nagyon szomjas vagyok.
Sono vegetariano/a.
Come si chiama questo piatto?
Potrei avere un altro coltello/cucchiaio?
Cameriere/a!
Puó portarci il conto, per favore?

hamutartó
üveg
kenyérkosár
kancsó
csésze
tányér
evıeszközök
villa
kés
kanál
pohár
szalvéta
terítı
sótartó
borstartó
cukortartó
fogpiszkáló

il portacenere
la bottiglia
il cestino del pane
la caraffa
la tazza
il piatto
le posate
la forchetta
il coltello
il cucchiaio
il bicchiere
il tovagliolo
la tovaglia
il portasale
il portapepe
la zuccheriera
lo stuzzicadente

