
Utazás
Általános

Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok
magyar angol
Tudna segíteni? Can you help me, please?

Segítségkérés

Beszélsz angolul? Do you speak English?
Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul

Beszélsz / Beszél _[nyelven]_? Do you speak _[language]_?
Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e egy bizonyos nyelven

Nem beszélek_[nyelven]_. I don't speak_[language]_.
Amikor nem beszélsz egy adott nyelven

Nem értem. I don't understand.
Ha valamit nem értesz

Általános - Beszélgetés
magyar angol
Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod
vagy tegezed az adott személyt)

Hello!

Általános köszönés

Szia! / Sziasztok! Hi!
Közvetlen köszönés

Jó reggelt! Good Morning!
Reggeli köszönés

Jó estét! Good Evening!
Esti köszönés

Jó éjszakát! Good Night!
Mielőtt megyünk aludni

Hogy vagy? How are you?
Udvarias, a másik hogyléte felől érdeklődés
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Jól, köszönöm. Good, thank you.

Udvarias válasz

Hogy hívnak? What’s your name?
A másik személy nevének megkérdezése

A nevem .... / ....-nak/nek hívnak My name is ___.
A neved megmondása

Honnan jöttél? Where are you from?
Valaki származási helye felől érdeklődni

...-ból/ből jövök. I am from___.
Válaszolás a származási helyre

Hány éves vagy? How old are you?
Kor

... éves vagyok. I am___years old.
Korod megválaszolása

Igen Yes
Pozitív válasz

Nem No
Negatív válasz

Kérlek Please
Udvarias töltelékszó

Tessék! Here you go!
Amikor valakinek adsz valamit

Köszönöm. Thank you.
Megköszönés

Nagyon köszönöm. Thank you very much.
Megköszönés
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Szívesen / Nincs mit / Semmiség You're welcome.

Udvarias válasz a "Köszönöm"-re

Sajnálom I am sorry.
Valamiért bocsánatkérés

Elnézést. Excuse me.
Figyelemkérés / Figyelemfelhívás

Rendben van. It's OK.
Bocsánatkérés elfogadása

Semmi baj. No problem.
Bocsánatkérés elfogadása

Vigyázz! / Vigyázat! Watch out!
Figyelemfelhívás veszély esetén

Éhes vagyok. I am hungry.
Ha éhes vagy

Szomjas vagyok. I am thirsty.
Ha szomjas vagy

Fáradt vagyok. I am tired.
Amikor fáradt vagy

Beteg vagyok. I am sick.
Amikor beteg vagy

Nem tudom. I don't know.
Ha nem tudod a választ a kérdésre

Örülök, hogy találkoztunk. It was nice meeting you.
Udvarias elköszönés az első találkozón

Viszlát! / Szia! Goodbye!
Elköszönés

Általános - Panasz
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Utazás
Általános

angol
Szeretnék panaszt tenni. I would like to make a complaint.

Udvarias panasz kezdés

Ki a felelős itt? Who is in charge here?
A felelős személy megtalálása

Ez teljesen elfogadhatatlan! This is totally unacceptable!
Az elégedetlenség kifejezése

Vissza akarom kapni a pénzem! I want my money back!
Pénz visszatérítésének követelése

Több, mint egy órát vártunk. We have been waiting for over an hour.
Panaszkodás a hosszú várakozás miatt

Általános - Káromkodás
magyar angol
Ez az étel szörnyű! This food tastes like crap!

Durva mód annak kifejezésére, hogy nem ízlik az étel

Ez az ital pisi ízű! This drink tastes like piss!
Durva mód annak kifejezésére, hogy nem ízlik az adott ital

Ez a hely egy szeméthalmaz! This place is a shithole!
Durva mód annak kifejezésére, hogy elégedetlen vagy az intézménnyel

Ez a kocsi egy tragacs! This car is a wreck!
Durva mód annak kifejezésére, hogy nem vagy elégedett az autóval

A kiszolgálás / szolgáltatás / ellátás egy nagy
szar!

The service sucks!

Durva mód annak kifejezésére, hogy elégedetlen vagy a szolgáltatással

Ez rablás! This is a total rip-off!
Udvariatlanul panaszkodni a magas ár miatt
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Marhaság! That is bullshit!

Durva mód annak kifejezésére, hogy nem hiszed el, amit a másik személy mond

Egy idióta vagy! / Ön egy idióta! You are a stupid moron!
Valaki sértegetése az intelligencia szintjével

Szart se tudsz/tud! You don't know shit!
Valaki sértegetése azzal, hogy semmit nem tud

Kopj le! / Hagyjál! / Szűnj meg! Piss off!
Udvariatlanul felszólítani valakit, hogy menjen el

Intézzük el ezt odakint! Let's settle this outside!
Valaki leszólítása arra, hogy kint verekedjenek
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