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Liikkuminen - 
Arabia Unkari
أنا ضائع Eltévedtem.

عندما ال تعرف مكانك

هل يمكنك أن تريني أين توجد على
الخريطة؟

Meg tudná nekem mutatni a térképen, hogy hol van?

السؤال عن موقع محدد على الخريطة

أين يمكنني أن أجد_____؟ Hol találom/találok ____?

السؤال عن مكان محدد

... حمام؟ ...mosdó?

موقع خدمي

... بنك/مكتب تصريف أموال؟ ...bank/pénzváltó?

موقع خدمي

...فندق؟ ...egy hotel?

موقع خدمي

...محطة وقود؟ ...benzinkút?

موقع خدمي

... مستشفى؟ ....a kórház?

موقع خدمي

... صيدلية؟ ....egy gyógyszertár?

موقع خدمي

.... متجر كبير؟ ...áruház?

موقع خدمي
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...سوبرماركت؟ ....szupermarket?

موقع خدمي

... موقف باص؟ ...buszmegálló?

موقع خدمي

... محطة قطار األنفاق؟ ....metrómegálló?

موقع خدمي

... مكتب معلومات السياح؟ ....turista információs központ?

موقع خدمي

... صراف آلي/جهاز صرف نقود؟ ...ATM/pénzautomata?

موقع خدمي

كيف أصل إلى_____؟ Hogyan jutok el a ______-hoz/höz?

طلب االتجاهات إلى مكان محدد

منطقة وسط المدينة؟ ...belváros?

مكان محدد

...محطة القطار؟ ....vonatpályaudvar?

مكان محدد

...المطار؟ ....reptér?

مكان محدد

...مركز الشرطة؟ ....rendőrség?

مكان محدد

...سفارة [بلد]؟ ..._[ország]_ követsége?

سفارة بلد محدد
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هل يمكنك اقتراح_______ جيد؟ Tudna nekem ajánlani jó ____-t?

طلب االقتراحات بخصوص مكان محدد

... البارات؟ ...bár?

مكان

... مقاهي؟ ...kávézó?

مكان

...مطاعم؟ ...étterem?

مكان

... نوادي ليلية؟ ...szórakozóhely?

مكان

... فنادق؟ ...hotel?

مكان

... أماكن جاذبة للسياح؟ ...turista látványosság?

مكان

...مواقع تاريخية؟ ...történelmi látnivalók?

مكان

...متاحف؟ ...múzeum?

مكان
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در يمينا. Fordulj(on) balra.

إعطاء االتجاهات
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در يمينا. Fordulj(on) jobbra.

إعطاء االتجاهات

سر بشكل مباشر Menj(en) egyenesen.

إعطاء االتجاهات

عد إلى الوراء. Menj(en) vissza.

إعطاء االتجاهات

توقف. Állj(on) meg.

إعطاء االتجاهات

اذهب باتجاه _____. Menj(en) a _______ irányába.

إعطاء االتجاهات

تجاوز _______. Menj(en) el a _____ mellett.

إعطاء االتجاهات

انتبه إلى_____. Keresse a _______.

إعطاء االتجاهات

باتجاه األسفل lejtő

إعطاء االتجاهات

باتجاه األعلى emelkedő

إعطاء االتجاهات

عند تقاطع الطرق kereszteződés

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات

إشارة المرور közlekedési lámpa

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات
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الحديقة park

نقطة إشارة معروفة عند إعطاء االتجاهات
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أين يمكنني شراء تذكرة باص/قطار؟ Hol tudok venni egy busz/vonatjegy?

السؤال عن مكتب تذاكر

أود شراء ______ إلى __[موقع]__ من
فضلك.

Szeretnék egy jegyet __[hova]__.

شراء تذكرة إلى موقع محدد

...تذكرة منفردة... ...vonlajegy / jegy...

تذكرة اتجاه واحد

...تذكرة عودة... ...oda-vissza jegy....

تذكرة باتجاهين

... تذكرة درجة أولى/درجة ثانية... ...elsőosztályú / másodosztályú jegy...

تذكرة للدرجة األولى/الدرجة الثانية

... تذكرة يوم كامل... ...napi jegy...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال اليوم

... تذكرة أسبوع... ...hetijegy...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

...تذكرة شهر... ...havi bérlet...

تذكرة يمكنك استخدامها طوال األسبوع

كم سعر التذكرة إلى __[موقع]__؟ Mennyibe kerül egy jegy __[hova]__?

االستفسار بخصوص سعر التذكرة إلى مكان محدد
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أرغب في حجز مقعد (بجانب النافذة). Szeretnék egy jegyet (az ablak mellé).

حجز مقعد محدد

هل يقف الباص/القطار عند __[موقع]__؟ Megáll ez a vonat/busz __[hely]__?

السؤال إن كان الباص أو القطار يذهبان إلى موقع محدد

كم من الوقت يلزم للوصول إلى
__[موقع]__؟

Mennyi ideig tart __[hely]__-ra/re/ba/be érni?

السؤال عن مدة السفر

متى يغادر الباص/القطار الخاص ب
__[موقع]__؟

Mikor indul a __[hely]__-ba/be tartó vonat/busz?

السؤال عن الوقت الذي يغادر فيه باص/قطار محدد المحطة

هل هذا المقعد محجوز؟ Foglalt ez a hely?

االستفسار فيما إذا كان المقعد متاحا

هذا مقعدي. Ez az én helyem.

اإلشارة إلى منطقة كنت تجلس فيها أصال أو لديك حجز فيها
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فتح Nyitva

المتجر مفتوح

مغلق Zárva

المتجر مغلق

مدخل Bejárat

الفتة للدخول

مخرج Kijárat

الفتة للخروج
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ادفع Tolni

 

اسحب Húzni

 

رجال Férfi

حمام للرجال

نساء Női

حمام للنساء

مشغول Foglalt

الفندق مليء/الحمام مشغول

خال Szabad

غرف الفندق متاحة/الحمام فارغ
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هل تعرف رقما لالتصال بتاكسي؟ Tudod milyen számot kell hívni egy taxiért?

طلب رقم هاتف شركة التاكسي

يجب أن أذهب إلى __[موقع]__. A __[hely]__ kell mennm.

إخبار سائق التاكسي عن المكان الذي تود الذهاب إليه

كم تريد مقابل الذهاب إلى__[موقع]__؟ Mennyibe kerül innen a __[hely]__?

االستفسار عن أجرة التاكسي إلى مكان محدد

هل يمكنك االنتظار هنا للحظة؟ Tudna várni itt egy percet?

الطلب من سائق التاكسي بأن ينتظرك بينما تذهب لقضاء حاجة صغيرة
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اتبع تلك السيارة! Kövesse azt a kocsit!

تستخدم إن كنت عميال سريا

Liikkuminen - 
Arabia Unkari

أين هو مكتب استئجار السيارات؟ Hol van egy autóbérlő?

السؤال أين يمكنك إيجاد مكتب إيجار سيارات

أود أن أستأجر سيارة صغيرة/سيارة
كبيرة/شاحنة صغيرة.

Szeretnék bérelni egy kis autót / nagy autót /
kisteherautót.

تحديد نوع السيارة التي تود استئجارها

ليوم واحد/ألسبوع واحد. ....egy napra / hétre

تحديد المدة التي تريد فيها استئجار السيارة

أريد أن أستأجر سيارة ذات تأمين شامل. Mindenre kiterjedő biztosítást szeretnék.

الحصول على أكبر قدر من التأمين

لست بحاجة إلى التأمين Nem kérek biztosítást.

عدم الحصول على التأمين أبدا

هل علي إعادة السيارة ممتلئة بالوقود؟ Teli tankkal hozzam vissza a kocsit?

السؤال إن كان عليك ملء لسيارة بالوقود قبل إعادتها

أين هي محطة الوقود التالية؟ Hol van a legközelebbi benzinkút?

السؤال أين يمكنك إيجاد أقرب محطة للوقود

أود ذكر سائق ثان. Szeretnék egy második sofőrt is.

طلب ذكر سائق ثان إلى اتفاقية اإليجار

ما هي حدود السرعة في المدن/على
الطريق السريع؟

Mennyi a sebességkorlát a városban / autópályán?

االستفسار بخصوص حدود السرعة في المنطقة
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الخزان ليس مملوءا. A tank nincs tele.

الشكوى بخصوص السيارة غير الممتلئة بالوقود 100%

المحرك يصدر صوتا غريبا. A motor fura hangokat ad ki.

الشكوى بوجود مشكلة في محرك السيارة

السيارة متضررة. Az autó tönkre van menve.

الشكوى بخصوص السيارة المتضررة
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