SPANYOL TÚLÉLŐKÉSZLET - AZ ALAPOKHOZ

Szia, Marcsi vagyok, született online spanyoltanár! :)
Ezt a szószedetet azért állítottam össze, hogy segíthessek Neked, ha még nem beszélsz spanyolul és
szeretnéd legalább az alapokat elsajátítani.
Előre szólok, hogy a spanyolok túlnyomó többsége nagyon segítőkész, nagyon örülnek, ha tudsz pár
szót a nyelvükön, de természetesen nem várják el a hosszú körmondatokat.
Ha a tengerparthoz közeli úticélt választasz, és esetleg szervezett úton veszel részt, akkor nagy
valószínűséggel angolul is beszélő pincérekkel és szállodai alkalmazottakkal fogsz találkozni, szóval
nyugi, ne “parázz”! Ha viszont egyedül, vagy családdal, önálló szervezéssel mész, akkor simán
kerülhetsz olyan helyzetbe, ahol tényleg magadon segítesz, ha megtanulod ezt a kb 100 egyszerű
mondatot.
Tudom, most azt gondolod, “könnyű azt mondani…”, de én azt szeretném, hogy ez a PDF a nyomtatás
után

tényleg

ne

a kukában landoljon, úgyhogy AZ ÖSSZES PÉLDAMONDATOT EGYESÉVEL,

mobiltelefon segítségével is megtanulhatod, csak KLIKKELJ IDE!
Remélem, tetszik és tudok segíteni Neked a gondtalan spanyolországi kiruccanásodban!
Ha

ezek

után

csodálkoznék-,

kedvet
akkor

kaptál

és nem tudsz leállni a spanyoltanulással -amin baromira nem

tarts velem HÍRLEVÉLBEN IS, mert a legfontosabb infokat mindig a

feliratkozóknak árulom el először -és van, hogy utoljára is…;):)
Hasta pronto:)

HOGYAN KÖSZÖNJEK?
¡Hola! - Szia!, Heló!
Hola, ¿qué tal? - Szia, mi a helyzet?, Szia, mizu’? (nem kötelező válaszolni rá)
Buenos días. - Jó napot! (kb 14h-ig bezárólag)
Buenas tardes. - Jó napot! (kb 20h-ig bezárólag)
Buenas noches. - Jó estét!, Jó éjszakát! (kb sötétedéstől kezdődően)
Buenas. - Bármely napszakban használható., jelentése: Jó napot! - szóval ez egy “Jolly Joker”, tehát ha
nem szeretnél sokat bajlódni, akkor elég, ha ezt az egyet tanulod meg!
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HOGYAN BÚCSÚZZAK EL?
Chao. - mint az olasz Ciao! - onnan került a spanyol nyelvbe
Adiós. - Viszontlátásra!, Isten veled! - akkor használd, ha valószínűleg nem találkoztok már a közeljövőben
Hasta luego. - Addig is, viszlát! - ha tudod, hogy hamarosan találkozni fogtok
Hasta pronto. - Hamarosan / nemsokára látjuk egymást! - ha pár napon belül ismét találkoztok
Hasta mañana. - Holnap találkozunk!

HOGYAN MUTATKOZZAK BE?, AZ ALAPOK
Soy húngaro (fiú), húngara (lány). - Magyar vagyok. - figyelj a szó végi magánhangzóra (-o, vagy -a)
¿De dónde eres? - Hová valósi vagy?
Soy de Hungría. - Magyarországról jöttem.
No soy de aquí. - Nem vagyok idevalósi.
Hablo inglés bastante bien. - Elég jól beszélek angolul.
No hablo español. - Nem beszélek spanyolul.
Hablo un poco de español. - Egy kicsit beszélek spanyolul.
¿Cómo te llamas? - Hogy hívnak?
Me llamo … - …-nak hívnak. (fontos a sorrend: 1. keresztnév, 2. vezetéknév!)
Lo siento, no entiendo. - Sajnálom, nem értem.
Más despacio, por favor. - Lassabban, legyen szíves!
En inglés, por favor. - Angolul, legyen szíves.
Por favor. - Legyen szíves!, Kérem!
Por fa’. - Légyszi’!

HOGYAN KÖSZÖNJEK MEG VALAMIT?
Gracias. - Köszönöm!
Muchas gracias. - Köszönöm szépen!
De nada. - Nincs mit.
Mucho gusto. - Nagyon örülök!
Encantado (fiú). Encantada (lány). - Örvendek!
Igualmente. - Úgyszintén., Viszont.

A VÁROSBAN
¿Dónde está el lavabo? - Hol van a mosdó?
¿Dónde están los aseos? - Hol van a toilett?
¿Hay un súper (supermercado) aquí cerca? - Van a közelben egy bolt (élelmiszerbolt)?
¿Hay un cajero cerca de aquí? - Van a közelben ATM - automata?
¿Dónde puedo sacar dinero? - Hol tudok pénzt kivenni?
¿Dónde puedo cambiar dinero? - Hol tudok pénzt váltani?

2
www.netspanyol.com

¿Hay una gasolinera cerca de aquí? - Van a közelben egy benzinkút?
¿El centro está lejos? - Messze van a központ?
- No, está muy cerca. - Nem, nagyon közel van.
- Sí, está un poco lejos. - Igen, egy kicsit messze van.
¿Dónde hay un párking? - Hol van egy parkoló?
¿Es gratis o es de pago? - Ingyenes vagy fizetős?
- Es gratis., Es gratuito. - Ingyenes.
- Es de pago. - Fizetős.
¿Cuánto cuesta por una hora? - Mennyibe kerül egy órára?
¿Cuánto cuesta el alquiler por un día? - Mennyibe kerül kibérelni egy napra?
Vale, de acuerdo. - Oké, rendben.
Quiero alquilar este coche por … días. - Szeretném kikölcsönözni ezt az autót … napra.
Quiero pagar con tarjeta. - Kártyával szeretnék fizetni.
Quiero pagar en efectivo. - Készpénzzel szeretnék fizetni.
¿Puedo pagar con tarjeta? - Fizethetek kártyával?
¿Puedo pagar en efectivo? - Fizethetek készpénzzel?
Sí. - Igen.
Por supuesto. - Persze.
Naturalmente. - Természetesen.
No. - Nem.
Lamentablemente no. - Sajnos nem.
Desafortunadamente no. - Sajnos nem.
Lo siento, pero no. - Sajnálom, de nem.

AZ ÉTTEREMBEN
¿Tienen mesa libre para …. personas? - Van szabad asztaluk … ember számára?
¿Puedes traerme la carta, por favor? - Idehoznád az étlapot, kérlek?
De primero quiero … - Első fogásként egy …-t kérnék.
De segundo quiero … - Főételként egy …-t kérnék.
De postre quiero … - Desszertnek egy …-t kérek.
Para beber quiero … - Egy …-t szeretnék inni.
- un vaso de agua mineral - egy pohár ásványvizet
- un zumo de naranja - egy narancslevet
- un refrescante - egy üdítőt
… un cortado - egy presszókávét
- sin azúcar - cukor nélkül
- con azúcar - cukorral
- sin leche - tej nélkül
- con leche - tejjel
La cuenta, por favor. - A számlát, legyen szíves!
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ÁLTALÁNOS, NAGYON HASZNOS KIFEJEZÉSEK
Perdón., Perdona. - Bocsánat!, Bocs’! (-tegező alak)
Disculpa. - Ne haragudj!
Lo siento. - Sajnálom!
¿Se puede entrar? - Be szabad menni?

No se puede. - Nem szabad.
Está prohibido. - Tilos.
¿Se puede fumar aquí? - Szabad itt dohányozni?
Sí, se puede. - Igen, szabad.
¿Hay wifi por aquí? - Van itt wifi?
¿Cuál es la contraseña del wifi? - Mi a wifi jelszó?
Está abierto. - Nyitva van.
Está cerrado. - Zárva van.
Está reservado. - Foglalt.

INDULÁS, ÉRKEZÉS, RENDEZVÉNYEK
¿Cuándo es …? - Mikor van a/az …?
¿Cuándo empieza la …? - Mikor kezdődik a/az …?
¿Cuándo sale el tren / al autobús para…? - Mikor indul …-ba a vonat/ a busz?
¿Cuándo llega el tren / el autobús para…? - Mikor érkezik …-ba a vonat/ a busz?
¿Dónde hay que comprar el billete? - Hol kell megvenni a jegyet?
Quiero un billete para …. - Szeretnék egy jegyet …-ba.
- sólo de ida - csak oda
- sólo de vuelta - csak vissza
- de ida y vuelta - oda-vissza (menettérti)

FIZIKAI ÁLLAPOT, ÁTMENETI ÁLLAPOT MEGHATÁROZÁSA
Tengo prisa. - Sietek.
No tengo tiempo. - Nem érek rá.
Tengo mucho tiempo. - Sok időm van.
Tengo sueño. - Álmos vagyok.
Tengo hambre. - Éhes vagyok.
Tengo sed. - Szomjas vagyok.
Me siento mal. - Rosszul érzem magam.
Tengo dolor de cabeza. - Fáj a fejem.
Tengo dolor de estómago. - Fáj a hasam. (gyomrom)
Tengo temperatura. - Hőemelkedésem van.
Tengo fiebre. - Lázas vagyok.
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