
Seyahat
Alışveriş

Alışveriş - Temel öğeler
Türkçe Macarca
__in var mı? Van ______?

Belli birşey istemek

Nereden __ bulabilirim? Hol találom a ___?
Belli bir şeyin yerini sorma

Bu ne kadar? Mennyibe kerül?
Belli bir şeyin fiyatını sorma

Daha düşük fiyatlı bir şey var mı? Van valamijük, ami kevésbé drága?
Daha düşük fiyatlı bir şey sorma

Ne zaman açıyorsunuz/kapatıyorsunuz? Hány órakor nyitnak / zárnak?
Açolma/kapanma saatleri hakkında sorma

Sadece bakıyorum. Csak nézelődök.
Satış yapan görevliye sadece baktığını ve şu an bir yardıma ihtiyacı olmadığını söyleme

Onu alıcam. Megveszem.
Satınalma kararını belirtme

Kredi kartıyla ödeyebilir miyim? Lehet kártyával fizetni?
Dükkanın kredi kartı kabul edip etmediğini sorma

Fiş alabilir miyim lütfen? Megkaphatnám a számlát?
Fiş sorma

Bir poşet alabilir miyim lütfen? Kaphatnék egy zacskót / táskát?
Bir poşet sorma

Bunu geri vermek istiyorum. Vissza szeretném ezt cserélni.
Ürünü geri vermek istediğini anlatma

Alışveriş - Elbiseler
Türkçe Macarca
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Bunu üstümde deniyebilir miyim lütfen? Felpróbálhatnám ezt?

Bir elbiseyi üzerinde deneyip deneyemeyeceğini sorma

Soyunma odaları nerede? Hol van a próbafülke?
Soyunma odalarını sorma

Bundan __da var mı? Van ez a ruha _______-ban/ben?
Belli bir elbise bedenini sorma

.. küçük? ...S-es?
Elbise bedeni

... orta? M-es?
Elbise bedeni

... geniş? L-es?
Elbise bedeni

... extra geniş? XL-es?
Elbise bedeni

Bu ayakkabılardan __ bedende var mı? Van ez a cipő ______ méretben?
Belli bir ayakkabı bedenini sorma

O çok küçük. Túl kicsi.
Elbisenin parçasının çok küçük olduğunu belirtme

O çok büyük. Túl nagy.
Elbisenin parçasının çok büyük olduğunu belirtme

Bu bende güzel duruyor mu? Jól áll?
Elbisenin parçasının dıuruşu hakkında fikir danışma

Alışveriş - Pazarlık
Türkçe Macarca
Bunun için size _[miktar]_ vereceğim. Adok _[összeg]_ ezért.

Başlangıç fiyatı önerme
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Bu çok pahalı! Ez túl drága!

Çok pahalı olduğu için bir fiyata itiraz etme

Bunu başka bir yerde _[miktar]_e gördüm. Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
Başka bir yerdeki daha ucuz fiyatı referans gösterme

_[miktar]_ benim son teklifim! _[összeg]_ a végső ajánlatom!
Son teklifini yapma

O zaman ilgilenmiyorum. Akkor nem érdekel.
İlgilenmediğini gösterme

O zaman başka bir yere gideceğim. Akkor átmegyek máshova.
Gitmekle tehdit ederek ilgilenmediğini gösterme

Ona param yetmez! Ezt nem engedhetem meg!
Bu kadar paranın olmadığını söyleyerek fiyata itiraz etme

Bu alabileceğimin gerçekten çok üzerinde ama
onu alıcam.

Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de
azért megveszem.

Pişman numarası yaparak anlaşmayı kabul etme
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