
100 MONDATTAL GÖRÖG NYELVTERÜLETEN  
 
 

ÜDVÖZLÉSEK 
 

1,  Jó napot!   Καλημέρα! 
2,  Jó estét!   Καλησπέρα! 
3,  Jó éjszakát!   Kαληνύχτα! 
3,  Szia!/Szervusz!/(tegezve búcsúzásnál is)   Γεια σου! 
5,  Üdvözlöm!/Sziasztok!/(magázva vagy többes számban búcsúzásnál is)   Γεια σας! 

 
 

TALÁLKOZÁSKOR 
 

6,  Hogy vagy?   Tι κάνεις; 
7,  Jól. És te?   Kαλά, εσύ; 
8,  Honnan jöttél?   Aπό πού είσαι; 
9,  Magyarországról.   Aαπό την Ουγγαρία. 
10,  Hogy hívnak?   Πώς σε λένε; 
11,  …-nak hívnak.   Mε λένε ... 
 
 

ÚTBAIGAZÍTÁS 
 

12,  Hol van …   Πού είναι … 
13,    a … szálloda?   το ξενοδοχείο …; 
14,    a … tér?   η πλατεία …; 
15,    az … utca?   η οδός ...; 
16,    a (régészeti) múzeum?   το (αρχαιολογικό) μουσείο; 
17,    az Akropolisz?   η Ακρόπολη; 
18,  Hogy jutok el …   Πώς μπορώ να πάω ... 
19,    a repülőtérre?   στο αεροδρόμιο; 
20,  Athénba/Thesszalonikibe?   στην Αθήνα / στην Θεσσαλονίκη; 
21,  Hol van itt …   Πού έχει εδώ ... 
22,    egy jó étterem?   μία καλή ταβέρνα; 
23,    egy olcsó szálloda?   ένα φτηνό ξενοδοχείο; 
24,    bank?   τράπεζα; 
25,    benzinkút?   βενζινάδικο; 
26,    szerviz?   συνεργείο; 
27,    Internet kávézó?   Ιντερνέτ καφέ; 
28,  Jobbra/Balra/Egyenesen.   Δεξιά/Αριστερά/Ευθεία. 

 
 
 

SZÁLLÁSHELYEN 
 

29,  Van esetleg egy üres egyágyas/kétágyas szobájuk?   Μήπως έχετε κανένα μονόκλινο/δίκλινο δωμάτιο; 
30,  Van apartmanjuk három/négy fő részére?   Έχετε διαμέρισμα για τρία/τέσσερα άτομα; 
31,  Mennyibe kerül …   Πόσο κάνει ... 
32,    egy napra?   για μία μέρα;  
33,    egy hétre?   για μία εβδομάδα; 
34,    reggelivel / reggeli nélkül?   με πρωινό / χωρίς πρωινό; 
35,    félpanzióval?   με ημιδιατροφή; 
36,  Van a szobában …   Έχει στο δωμάτιο ... 
37,    légkondicionáló?   κλιματισμό; 



38,    hűtőszekrény?   ψυγείο; 
39,    tévé?   τηλεόραση; 
40,  Nagyon jól éreztük magunkat.   Περάσαμε πολύ όμορφα. 

 
 
 

ÉTTEREMBEN 
 

41,  Kérek … Παρακαλώ ... 
42,    egy üveg görög sört.   μία ελληνική μπίρα. 
43,    kettő sört.   δύο μπίρες. 
44,    három sört.   τρεις μπίρες. 
45,    egy kis üveg / pohárka úzót.   ένα μποκαλάκι/ποτηράκι ούζο. 
46,    fél liter fehér/vörös bort.   μισό κιλό λευκό/κόκκινο κρασί. 
47,  Szeretnék megkóstolni valamilyen görög specialitást.   Θέλω να δοκιμάσω κάποια ελληνική 
σπεσιαλιτέ. 
48,  Kérek egy adag …   Παρακαλώ μία ... 
49,    tintahalat.   καλαμαράκια. 
50,    polipot.   χταπόδια. 
51,    kagylót.   μύδια. 
52,    garnélarákot.   γαρίδες. 
53,    rakott padlizsánt.   μουσακά. 
54,    rablóhúst.   σουβλάκια. 
55,  Kérek egy jegeskávét …   Παρακαλώ ένα φραπέ ... 
56,    cukor nélkül,   σκέτο, 
57,    kevés cukorral,   μέτριο, 
58,    édesen,   γλυκό, 
59,    tejjel / tej nélkül.   με γάλα / χωρίς γάλα. 
60,  Fizetni szeretnék.   Το λογαριασμό, παρακαλώ. 
61,  Minden nagyon finom volt.   Όλα ήταν πολύ νόστιμα. 

 
 

VÁSÁRLÁS 
 

62,  Mennyibe kerül …   Πόσο κάνει ... 
63,    a kenyér?   το ψωμί; 
64,    az ásványvíz?   το μεταλικό νερό; 
65,    a görögdinnye?   το καρπούζι; 
66,    a sárgadinnye?   το πεπόνι; 
67,    az olívaolaj?   το ελεόλαδο; 
68,  Szeretnék venni …   Θέλω να πάρω ... 
69,    egy nadrágot.   ένα παντελόνι. 
70,    egy pár cipőt.   ένα ζευγάρι παπούτσια. 
71,    egy fürdőruhát.   ένα μαγιό. 
72,  Ez egy kicsit drága.   Είναι λίγο ακριβό. 
73,  Van kedvezmény?   Έχει έκπτωση; 
74,  Fizethetek kártyával?   Μπορώ να πληρώσω με κάρτα; 

 
 

BANKBAN, POSTÁN 
 

75,  Hol találok egy bankautomatát?   Πού θα βρω ένα μηχάνημα ανάληψης; 
76,  Váltanak forintot?   Αλλάζετε φιορίνια; 
77,  Szeretnék pénzt felvenni.   Θα ήθελα να κάνω ανάληψη. 
78,  Mennyibe kerülnek a képeslapok?   Πόσο κάνουν οι κάρτες; 
79,  … bélyeget kérek Magyarországra.   … γραμματόσιμα παρακαλώ για την Ουγγαρία. 



 
 

ISMERKEDÉS 
 

80,  Ideülhetek?   Μπορώ να καθίσω εδώ; 
81,  Beszélsz angolul?   Μιλάς αγγλικά; 
82,  Akarod, hogy elmenjünk valahova ma este?   Θέλεις να βγούμε πουθενά απόψε; 
83,  Nagyon szép vagy (nő).   Είσαι πολύ όμορφη. 
84,  Szeretlek.   Σε αγαπώ. 
85,  Mikor látlak újra?   Πότε θα σε ξαναδώ; 

 
 

BETEGSÉG 
 

86,  Hol találok orvost?   Πού θα βρω γιατρό; 
87,  Nem érzem jól magam.   Δεν αισθάνομαι καλά. 
88,  Fáj a fejem.   Έχω πονοκέφαλο. 
89,  Lázas vagyok.   Έχω πυρετό. 
90,  Hasmenésem van.   Έχω διάρροια.  
91,  Hányingerem van.   Έχω τάση για εμετό. 
92,  Valami megcsípett.   Κάτι με τσίμπησε. 
93,  Hol van erre gyógyszertár?   Πού έχει εδώ πέρα φαρμακείο; 
94,  Adjon valamit tengeribetegség ellen!   Δόστε μου κάτι για ναυτία.  
95,  Hol van az ügyeletes kórház?   Πού είναι το εφημερεύον φαρμακείο; 

 
 
 

BÚCSÚZÁSKOR 
 

96,  Örültem a szerencsének!   Χάρηκα! 
97,  Nagyon jól éreztük magunkat Görögországban.   Περάσαμε πολύ όμορφα στην Ελλάδα. 
98,  Remélem hamarosan találkozunk!   Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. 
99,  Várom leveled.   Περιμένω γράμμα σου. 
100,  Köszönök mindent!   Ευχαριστώ για όλα. 
 
 

SZÁMOK 
 
1   ένα 
2   δύο 
3   τρία 
4   τέσσερα 
5   πέντε 
6   έξι 
7   εφτά 
8   οχτώ 
9   εννιά 
10  δέκα 

 

 
 

 
 
 
 
 


