
旅行
一般

一般 - 
エスペラント語 ハンガリー語
Bonvolu helpi min. Tudna segíteni?

Peti helpon

Ĉu vi parolas la anglan? Beszélsz angolul?
Peti se persono parolas la anglan

Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an? Beszélsz / Beszél _[nyelven]_?
Peti se persono parolas specifan lingvon

Mi ne parolas la _[lingvo]_an. Nem beszélek_[nyelven]_.
Klarigi, ke vi ne parolas specifan lingvon

Mi ne komprenas. Nem értem.
Klarigi ke vi ne komprenas

一般 - 
エスペラント語 ハンガリー語
Saluton! Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy

tegezed az adott személyt)
Norma saluto

Saluton! Szia! / Sziasztok!
Neformala saluto

Bonan matenon! Jó reggelt!
Saluto uzata matene

Bonan versperon! Jó estét!
Saluto uzata vespere

Bonan nokton! Jó éjszakát!
Saluto uzata vespere/nokte aŭ antaŭ enlitiĝo

Kiel vi fartas? Hogy vagy?
Ĝentila diskuto pri la bonstato de persono
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旅行
一般
Bone, dankon. Jól, köszönöm.

Ĝentila respondo al 'Kiel vi fartas?'

Kiel vi nomiĝas? Hogy hívnak?
Peti la nomon de alia persono

Mia nomo estas ___. A nevem .... / ....-nak/nek hívnak
Diri iun vian nomon

De kie vi estas? Honnan jöttél?
Peti pri la deveno de persono

Mi estas el___. ...-ból/ből jövök.
Respondi pri via deveno

Kiom vi aĝas? Hány éves vagy?
Peti pri la aĝo de persono

Mi havas____jarojn. ... éves vagyok.
Respondi pri via aĝo

Jes Igen
Pozitiva respondo

Ne Nem
Negativa respondo

Bonvolu Kérlek
Kompletigovorto por aldoni ĝentilan tuŝon

Jen! Tessék!
Uzata por doni ion al iu

Dankon. Köszönöm.
Danki iun

Multan dankon. Nagyon köszönöm.
Danki iun tre varme
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Nedankinde. Szívesen / Nincs mit / Semmiség

Ĝentile respondi al 'dankon'

Mi bedaŭras. Sajnálom
Pardonpeti por io

Pardonu. Elnézést.
Por ricevi la atenton de iu

Estas bone. Rendben van.
Por respondi al pardonpeton, se vi akceptas ĝin

Ne dankinde. Semmi baj.
Respondi al pardonpeto, se vi akceptas ĝin

Atentu! Vigyázz! / Vigyázat!
Signali danĝeron

Mi malsatas. Éhes vagyok.
Uzata kiam malsata

Mi soifas. Szomjas vagyok.
Uzata kiam soifa

Mi lacas. Fáradt vagyok.
Uzata kiam laca

Mi malsanas. Beteg vagyok.
Uzata kiam malsana

Mi ne scias. Nem tudom.
Vi ne scias la respondon al demando

Estis agrable renkonti vin. Örülök, hogy találkoztunk.
Ĝentila adiaŭ frazo post unua renkontiĝo

Adiaŭ! Viszlát! / Szia!
Diri adiaŭon

一般 - 
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エスペラント語
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旅行
一般

ハンガリー語
Mi ŝatus plendi. Szeretnék panaszt tenni.

Ĝentila maniero de komenci vian reklamacion

Kie estas la respondeculo ĉi tie? Ki a felelős itt?
Eltrovi kiu respondecas

Tiu estas plene neakceptebla! Ez teljesen elfogadhatatlan!
Forte esprimi vian malkontentecon

Mi volas rehavi mian monon! Vissza akarom kapni a pénzem!
Peti repagon

Ni atendis dum pli ol horo. Több, mint egy órát vártunk.
Plendi pri longaj tempoj de atenda

一般 - 
エスペラント語 ハンガリー語
Tiu manĝaĵo gustas kiel feko! Ez az étel szörnyű!

Malĝentila maniero montri malkontenton kun via manĝaĵo

Tiu trinkaĵo gustumas kiel piso! Ez az ital pisi ízű!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun via trinkaĵo

Tiu estas fekloko! Ez a hely egy szeméthalmaz!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun establaĵo

Tiu aŭto estas vrako! Ez a kocsi egy tragacs!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun aŭto

La servo estas aĉa! A kiszolgálás / szolgáltatás / ellátás egy nagy szar!
Malĝentila maniero montri malkontenton kun la servo

Tiu estas ĉarlatanaĵo! Ez rablás!
Krude plendi pri alta prezo
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Tiu estas feka! Marhaság!

Malĝentila maniero montri nekredo pri io iu diris

Vi estas stulta idioto! Egy idióta vagy! / Ön egy idióta!
Insulti personon per kritikante lian/ŝian inteligenton

Vi komprenaĉas nenion ajn! Szart se tudsz/tud!
Insulti personon per kritikante lian/ŝian konon

Diablo manĝu vin! Kopj le! / Hagyjál! / Szűnj meg!
Krude diri personon eliri tuj

Ni aranĝu tion ekstere! Intézzük el ezt odakint!
Peti personon batali eksteren de establaĵo
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