KIFEJEZÉSEK NYÁRRA 02
REPÜLİ/ AEREO
Mikor indul a következı járat Nápolyba?
Szeretnék egy járatot hétfıre, Rómába.
Vannak még szabad helyek?
Mennyi Rómába oda-vissza?
Mennyi csomag megengedett?
Le kell mondanom a járatomat.
A firenzei járat 20 percet késik.

Quando parte il prossimo aereo per Napoli?
Vorrei un volo per lunedí per Roma.
Ci sono ancora posti liberi?
Quantocosta un volo andata e ritorna per Roma?
Quanto bagaglio é permesso?
Devo annullare il mio volo.
Il volo di Firenze é in ritardo di 20 minuti.

érkezés
indulás
turistaosztály
elsı osztály
vészkijárat
kézipoggyász
útlevélellenırzés

l'arrivo
la partenza
classe turistica
prima classe
l'uscita d'emergenza
il bagaglio a mano
controllo passaporti

BUSZ/ AUTOBUS
Elnézést van busz Milánóba?
Hol kell buszra szállnom?
Hol tudok buszjegyet venni?
Mikor megy az elsı/utolsó busz Rómába?
Meg tudja mondani, mikor kell leszállnom?
Ez az Ön megállója.

Scusi, c'é un autobus per Milano?
Dove prendo l'autobus?
Dove posso prendere il biglietto per l'autobus?
Quando c'é il primo/l'ultimo autobus per Roma?
Per favore, puó dirmi quando devo scendere?
Questa é la Sua fermata.

ÚTBAIGAZÍTÁS / INDICAZIONE
Ez a helyes út a múzeumhoz?
Forduljon jobbra/balra!
Mindig egyenesen!
Mehetek gyalog?
Megmutatja térképen?

Questa é la via giusta per il museo?
Giri a destra/ a sinistra!
Sempre dritto!
Si puó andare a piedi?
Puó indicarmi sulla cartina?

elıtt
mögött
mellett
között
közel
távol
jobbra
balra
jelzılámpa
keresztezıdés
sarok/sarkon

davanti a
dietro
accanto a
tra/fra
vicino a
lontano da
a destra di
a sinistra di
il semaforo
l'incrocio
l'angolo/all'angolo

ORVOS / DOTTORE
Rosszul érzem magam.
Orvosra van szükségem.
Itt fáj...
Cukorbeteg vagyok.
Terhes vagyok.
Hol a közeli kórház/patika?
Lázam van.
Szédülök.
Émelygek.
Fáj a gyomrom.
Megfáztam.
Receptköteles a gyógyszer?
Elfogadják a biztosítást?

Mi sento male.
Ho bisogno di un medico.
Ho un dolore qui...
Sono diabetico/a.
Sono incinta.
Dov'é l'ospedale/la farmacia piú vicino?
Ho la febbre.
Mi gira la testa.
Ho la nausea.
Ho mal di stomaco.
Ho preso il raffreddore.
Ci vuole una ricetta per questa medicina?
Mi da la ricevuta per l'assicurazione?

segítség
vizsgálat
elsısegély
infúzió
injekció
mőteni
mőtét
páciens

aiuto
l'analisi
pronto soccorso
l'infuso
l'iniezione
operare
l'operazione
il paziente

PÉNZ / SOLDI
Hol tudok pénzt váltani?
Mikor nyit/zár a bank?
Fizethetek ---vel?
Használhatom a hitelkártyámat?
Elnézést, van aprója?

Dove posso cambiare i soldi?
Quando apre/chiude la banca?
Posso pagare con....?
Posso usare la mia carta di credito?
Scusi, ha spiccioli?

pénzváltó
bankautomata
pénz
folyószámla
készpénzben

l'ufficio cambio
il bancomat
soldi/ moneta
il conto corrente
in contanti

