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Társalgási rész KesKusTeluosuus

Figyelmeztető  VaroittaVat 
és tájékoztató  ja opastaVat 
feliraToK KylTiT

mentők ambulanssi
tűzoltók palokunta
rendőrség poliisi
WC WC
Nők (Hölgyek) N(aisten)
Férfiak (Urak) m(iesten)
Figyelmeztetés Varoitus
Figyelem! Vigyázat! Huomio! Varokaa!
Vigyázat! életveszély! Varokaa! Hengenvaara!
Nagyfeszültség! érintése tilos! suurjännite! ei saa koskea!
Vigyázat! gépjárműforgalom! Varokaa! moottoriajoneuvolii- 
   kenne!
Harapós kutya! Varokaa koiraa!
Frissen mázolva! Vastamaalattu!
Belépni tilos! pääsy kielletty!
tilos az átjárás! läpikulku kielletty!
tilos a dohányzás! tupakointi kielletty!
kérjük a dohányzást mellőzni! pyydämme, ettette tupakoisi!
Csendet kérünk! Hiljaisuus!
kérjük az ajtót becsukni! sulkekaa ovi!
Vigyázat! lépcső! Varokaa! porras!
Vonatok érkezése saapuvat junat
Vonatok indulása lähtevät junat
repülőgépek érkezése saapuvat lennot
repülőgépek indulása lähtevät lennot
Vonatok késése myöhästyvät junat
menetrend aikataulu
információ info, ilmoitus, tiedotus
jegypénztár lipunmyynti
Nemzetközi pénztár kansainvälinen lipunmyynti
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Helyfoglalás paikkavaraus
Helyjegyek paikkaliput
Csomagmegőrző matkatavaroiden säilytys
ruhatár Vaatenaulakko/Narikka
Váróterem odotussali
Vészfék Hätäjarru
tűzjelző palovaroitin
tűz tuli
Felszállás Nousu
leszállás laskeutuminen
rokkantnak fenntartott hely liikuntarajoitteisille 
   varattu paikka
megálló pysäkki
Feltételes megálló pysäkki, jolla pysähdytään 
   tarvittaessa
Dohányzó tupakoiva
Nemdohányzó tupakoimaton
megtelt (nincs hely) täynnä
Foglalt Varattu
taxiállomás taksiasema
szabad (taxi) Vapaa (taksi)
Bejárat sisään
kijárat. Vészkijárat Uloskäynti. Hätäuloskäynti
Húzni. tolni (ajtót) Vedä. työnnä
Félfogadás Vastaanotto
Nyitva hétköznap auki/avoinna arkipäivisin
Nyitva …-tól ….-ig auki/avoinna … -sta…-een
zárva suljettu
leltár inventaario
ebédszünet lounastauko
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a leggyaKoribb yleisimmäT
BeszéD- pUHeFraasit 
fordulaToK  

Üdvözlés,  tervehtiminen,
találkozás tapaaminen

jó reggelt! Hyvää huomenta!
jó napot! Hyvää päivää!
jó estét! Hyvää iltaa!
Halló! Haloo!
isten hozta! isten hozott! tervetuloa! tervetuloa!
szervusz!/szervusztok! terve!/Hei!/moi!/moro!/ 
   Heippa!/moikka!
Üdvözöllek! tervetuloa!
Üdvözlöm önt/önöket tervetuloa teitä/teitä
 (Hölgyeim/Uraim)!  (rouvat/Herrat)!
mi újság? mitä kuuluu?
Hogy vagy? mitä sinulle kuuluu?
köszönöm, jól. kiitos, hyvää.
Hogy érzi magát? mitä teille kuuluu?
köszönöm, jól érzem magam. kiitos, minulle kuuluu hyvää.
köszönöm, nem a legjobban. mitäpä tässä.
Örülök, hogy találkoztunk! oli mukava tavata!
Örülök, hogy látom! on mukava nähdä!

Búcsúzás Hyvästely

Viszontlátásra! Näkemiin!
jó éjszakát! Hyvää yötä!
a holnapi viszontlátásra! Huomiseen!/tavataan!/ 
   Nähdään huomenna!
Viszlát! szia! Näkemiin! moi!/moikka!
Viszlát később! Nähdään myöhemmin!
szép napot/estét! Hyvää päivää/iltaa!


