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How to order? - Hogyan rendeljünk?

Can I have ….. ? - Kaphatnék…? 
May I have …..? - - Kaphatnék…?
I would like (I’d like) …… - Kérnék (szeretnék)…

Situations:

What would you like?
I’d like a cup of coffee.
Here you are.
Thank you.
Not at all.

Mit szeretnél? (Mit kérsz?)
Egy csésze kávét kérek.
Tessék.
Köszönöm.
Nincs mit.
 
What can I bring you?
Can I have a cup of coffee?
Yes, of course. Here you are.
Thanks.
You’re welcome.
 
Mit hozhatok?
Kaphatnék egy csésze kávét?
Természetesen. Tessék.
Köszönöm.
Szívesen.
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Excuse me. May I have some more sugar?
Certainly.
 
Elnézést. Kaphatnék még cukrot?
Természetesen.
 
Excuse me. I’d like two cups of coffee.
One with milk and one with cream.
How much sugar would you like?
Two lumps.
Here you are.
Thank you. How much is it?
It’s Ł2.
Here you are.
Thank you.
 
Elnézést. Két csésze kávét szeretnék.
Az egyiket tejjel, a másikat tejszínnel.
Mennyi cukrot kér?
Kettőt. (Két kockát.)
Tessék.
Köszönöm. Mennyi lesz?
2 font.
Tessék.
Köszönöm.
 
Vocabulary

a cup of …. – egy csésze …
lump of sugar – kockacukor
cream – tejszín
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whipped cream – tejszínhab
milk – tej
How much..? – Mennyi..?
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In the hotel - A hotelben

to book – foglalni
booking/reservation – foglalás
available – elérhető, szabad
location - elhelyezkedés
hotel check in - bejelentkezés
room for two – szoba két személy részére
room with view – szoba kilátással
safe – széf
air-condition – légkondi
fee – díj
to charge – felszámolni
free – ingyenes
services – szolgáltatások
facilities – felszereltség (pl medence, internet, konyhasarok)
swimming pool – medence
balcony – erkély
currency exchange - pénzváltás
… included – … benne van az árban
extra bed – pótágy
cot/babycot – kiságy
crib – bölcső
to confirm – megerősíteni, visszaigazolni

Making Reservations - Szobafoglalás

Receptionist: 
Good morning. Welcome to The Grand Woodward Hotel. 
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– Jó reggelt! Üdvözüljük a Grand Woodward szállodában!

Client: Hi, good morning. I’d like to make a reservation for the 
third weekend in September. Do you have any vacancies? 
– Jó reggelt! Szeretnék szobát foglalni szemtember harmadik 
hétvégéjére. Van üres szobájuk?

R: Yes sir, we have several rooms available for that particular 
weekend. And what is the exact date of your arrival? 
– Igen, uram, van még üres szobánk azon a bizonyos hétvégén. 
És mi az érkezés pontos dátuma? 

C: The 24th. – 24-e.

R: How long will you be staying? 
– És mennyi ideig fog nálunk tartózkodni?

C: I’ll be staying for two nights. 
– Két éjszakát fogok ott tölteni.

R: How many people is the reservation for? 
– Hány emberre szól a foglalás?

C: There will be two of us. – Ketten leszünk.

R: And would you like a room with twin beds or a double bed?
– És egy kétágyas szobát vagy franciaágyas szobát szeretnének?

C: A double bed, please. 
– Egy kétágyas szobát legyen szíves!
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R: Great. And would you prefer to have a room with a view of the 
ocean? 
– Nagyszerű. És szeretnének inkább egy óceánra néző szobát?

C: If that type of room is available, I would love to have an ocean 
view. What’s the rate for the room? 
– Amennyiben van ilyen szobájuk üres, nagyon örülnék, ha lenne 
kilátás az óceánra. Mennyibe kerül ez a szoba?

R: Your room is five hundred and ninety dollars per night. Now 
what name will the reservation be listed under? 
– Az szoba ára 590 dollár éjszakánként. Na most, milyen névre 
fog szólni  a foglalás?

C: Charles Hannighan.

R: Could you spell your last name for me, please? 
– Tudná betűzni a vezeték nevét, kérem?

C: Sure. H-A-N-N-I-G-H-A-N

R: And is there a phone number where you can be contacted? 
– És van egy telefonszám, amin el lehet önt érni?

C: Yes, my cell phone number is 555-26386.
R: Great. Now I’ll need your credit card information to reserve 
the room for you. What type of card is it? 
– Nagyszerű. Most szükségem lesz a hitelkátyájának az adataira, 
hogy lefoglalhassam a szobát az önök számára. Milyen típusú a 
kártya?
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C: Visa. The number is 987654321.

R: And what is the name of the cardholder? 
– És hogy hívják a kártyatulajdonost?

C: Charles H. Hannighan. 

R: Alright, Mr. Hannighan, your reservation has been made for 
the twenty-fourth of September for a room with a double bed 
and view of the ocean. Check-in is at 2 o’clock. If you have any 
other questions, please do not hesitate to call us. 
– Rendben, Mr. Hannighan, lefoglaltuk az óceánra néző kétágyas 
szobát szeptember 24-re. Délután kettőtől lehet bejelentkezni. Ha 
van bármilyen kérdése, nyugodtan hívjon mimnket!

C: Great, thank you so much.

R: My pleasure. We’ll see you in September, Mr. Hannighan. 
Have a nice day.

Checking-In - Bejelentkezés

Hotel: Good afternoon. Welcome to the Grand Woodward Hotel. 
How may I help you? 
– Jó napot kívánok. Üdvözöljük a Grand Woodward szállodában. 
Miben segíthetek? 

Guest: I have a reservation for today. It’s under the name of 
Hannighan. 
– Van mai napra egy foglalásom. Hannigham névre szól.
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H: Can you please spell that for me, sir? 
– Tudná betűzni, kérem?

G: Sure. H-A-N-N-I-G-H-A-N. 
– Persze….

H: Yes, Mr. Hannighan, we’ve reserved a double room for you 
with a view of the ocean for two nights. Is that correct? – Igen, 
Mr. Hannigham, foglaltunk egy óceánra néző kétágyas szobát két 
éjszakára. Ez így rendben van?

G: Yes, it is.

H: Excellent. We already have your credit card information on 
file. If you’ll just sign the receipt along the bottom, please. – 
Kíváló. Nekünk már megvan az ön hitelkártyájával kapcsolatos 
információ. Megtenné, hogy a valahol a nyugta alján aláírja?

G: Whoa! Five hundred and ninety dollars a night!  
– Te jó ég! 590 dollár egy éjszaka!

H: Yes, sir. We are a five star hotel after all. 
– Igen, uram. Mi egy ötcsillagos szálloda vagyunk.
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G: Well, fine. I’m here on business anyway, so at least I’m stay-
ing on the company’s dime. What’s included in this cost any-
way? 
– Nos, rendben. Amúgyis üzleti úton vagyok itt, legalább a cég 
kontójára fogok itt lakni. Egyébként mit foglal magában az ár?

H: A full Continental buffet every morning, free airport shuttle 
service, and use of the hotel’s safe are all included.  
– Egy teljes kontinentális büfés reggelit minden reggel, ingyenes 
reptéri transzfert, és a szálloda széfjének használata mind benne 
van az árban.

G: So what’s not included in the price? 
– És mi az, ami nincs benne az árban?

H: Well, you will find a mini-bar in your room. Use of it will be 
charged to your account. Also, the hotel provides room service, 
at an additional charge of course. 
– Nos, fog találni egy mini bárt a szobájában. A használatát ráter-
heljük a számlájára. A szálloda room szervízt is nyújt, természe-
tesen plusz költségen.

G: Hmm. Ok, so what room am I in? 
– Ok, és melyik szobában fogok lakni?

H: Room 487. Here is your key. To get to your room, take the 
elevator on the right up to the fourth floor. Turn left once you exit 
the elevator and your room will be on the left hand side. A bell-
boy will bring your bags up shortly. 
– 487-es szoba. Itt van a kulcsa. Fel kell mennie a jobboldali 
lifttel a 4. emeletre, hogy eljusson a szobájához. Miután kiszállt a 
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liftből, forduljon balra, és a szobája a baloldalon lesz. A londíner 
nemsokára felviszi a csomagjait. 

G: Great. Thanks.

H: Should you have any questions or requests, please dial ‘O’ 
from your room. Also, there is internet available in the lobby 24 
hours a day. 
– Amennyiben bármilyen kérdése vagy kérése van, kérem 
tárcsázza a nullát a szobájából. A lobbiban az internet is elérhető 
a nap 24 órájában.

G: Ok, and what time is check-out? 
– Rendben, és mikor kell kijelentkezni?

H: At midday, sir. 
– Délben, uram.

G: Ok, thanks.

H: My pleasure, sir. Have a wonderful stay at the Grand Wood-
ward Hotel. 
– Nincs mit. Érezze nagyon jól magát a Grand Woodward szállo-
dában.

Check-out / Getting to the airport – kijelentkezés/kijutni a 
reptérre

H: Did you enjoy your stay with us? 
– Kellemes volt az itt tartózkodása?
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G: Yes, very much so. However, I now need to get to the air-
port. I have a flight that leaves in about two hours, so what is the 
quickest way to get there? 
– Igen, nagyon is. Viszont ki kell jutnom a reptérre. Kb. két óra 
múlva indul a gépem, úgyhogy mi a leggyorsabb módja, hogy 
odaérjak?

H: We do have a free airport shuttle service. 
– Nekünk ingyenes transzfer szolgáltatásunk van.
G: That sounds great, but will it get me to the airport on time? 
– Ez nagyon jól hangzik, de időben kiérek vele a reptérre?

H: Yes, it should. The next shuttle leaves in 15 minutes, and it 
takes approximately 25 minutes to get to the airport. 
– Minden bizonnyal. 15 perc múlva indul a transzfer, és 
hozzávetőleg 25 perc kijutni a reptérre.

G: Fantastic. I’ll just wait in the lounge area. Will you please let 
me know when it will be leaving? 
– Fantasztikus. Akkor (várok) a lobbiban fogok várni. Megtenné, 
hogy szól, amikor indul?

H: Of course, sir. Oh, before you go would you be able to settle 
the mini-bar bill? 
– Természetesen, uram. Oh, mielőtt elmegy, le tudná rendezni a 
mini bár számlát?

G: Oh yes certainly. How much will that be? 
- Oh, persze. Mennyi is lesz?
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H: Let’s see. The bill comes to $37.50. How would you like to 
pay for that? 
– Lássuk. A számla vége 37.50 dollár. Hogyan szeretne fizetni 
érte?

G: I’ll pay with my Visa thanks, but I’ll need a receipt so I can 
charge it to my company. 
– A Visa kártyámmal fogok fizetni, köszönöm, hogy rá tudjam 
terhelni a cégemre.

H: Absolutely. Here we are sir. If you like you can leave your 
bags with the porter and he can load them onto the shuttle for 
you when it arrives.
– Érthető. Itt is van, uram. Ha szeretné, a csomagját a portásnál 
hagyhatja, és fel is tudja pakolni a transzferre önnek, amikor az 
megérkezik.

G: That would be great thank you. 

H: Would you like to sign the hotel guestbook too while you 
wait? 
– Szeretné a vendégkönyvet is kitölteni, míg várakozik?

G: Sure, I had a really good stay here and I’ll tell other people to 
come here. 
– Persze, valóban jól éreztem magam itt, és másoknak is mon-
dani fogom, hogy jöjjenek.

H: That’s good to hear. Thank you again for staying at The 
Grand Woodward Hotel. – Ezt jó hallani. Mégegyszer köszönjük, 
hogy nálunk lakott.
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What’s the time? - Hány óra?
Az angolban az időt a következőképpen fejezhetjük ki:
Az egész órát:

It’s ….. o’clock
Pl: It’s 6 o’clock. – 6 óra van.
1-30 percig a „past”-ot használjuk (jelentése: múlt) és meg-
mondjuk, mennyivel múlt el az adott óra.

Pl: It’s 10 past 6.  – 10 perccel múlt 6.
15 perc helyett a negyedet (quarter), 30 perc helyett pedig a felet 
(half) használjuk.

Pl: It’s quarter past 6. – Negyed 7 van (negyeddel múlt 6 óra)
It’s half past 6. – Fél 7 van (féllel múlt 6)
31-59 percig a „to”-t használjuk és megmondjuk, hogy mennyi 
idő kell még a következő óráig.

Pl: It’s 25 to 7. – 25 perc múlva 7 óra.
It’s quarter to 7 – Háromnegyed 7 van. ( Negyed múlva 7)
It’s 5 to 7. – 5 perc múlva 7.
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Useful Expressions - Hasznos kife-
jezések

OK – rendben van; oké
of course – természetesen
of course not – természetesen nem
 
that’s fine –  remek
that’s right – helyes; rendben van
sure – hogyne; persze; biztosan
certainly – feltétlenül; hogyne; persze
definitely – feltétlenül; hogyne; minden bizonnyal
absolutely – tökéletesen
 
as soon as possible  – mihelyst lehetséges
 
that’s enough – elég
 
it doesn’t matter – nem baj; nem számít
it’s not important – nem fontos
it’s not serious – nem komoly
it’s not worth it – nem éri meg
 
I’m in a hurry – sietek
I’ve got to go – mennem kell
I’m going out – elmegyek
 
sleep well – aludj jól
same to you! – te is; ugyanazt kívánom neked is
 me too – én is
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not bad – nem rossz
 
I like ... – kedvelem ...; ... tetszik nekem
him – őt (hímnem)
her – őt (nőnem)
it – az (semlegesnem)
 
I don’t like ... – nem kedvelem ...; ... nem tetszik nekem
him – őt
her – őt
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Directions - Útbaigazítás kérése és 
adása

Asking directions – Útirány megkérdezése
Excuse me, could you tell me how to get to ...? – elnézést, meg 
tudná mondani hogyan jutok el ...?
 
Excuse me, do you know where the ... is? – elnézést, tudja hol 
van a ....?
 
I’m sorry, I don’t know – ne haragudjon, nem tudom
Sorry, I’m not from around here – ne haragudjon, nem vagyok 
idevalósi
 
I’m looking for ... – ... keresem
this address – ezt a címet
 
are we on the right road for ...? – jó úton vagyunk ... felé?
is this the right way for ...? – ez a jó út ... felé?
 
do you have a map? – van térképe?
can you show me on the map? – meg tudná mutatni nekem a 
térképen?
Giving directions – Útbaigazítás adása
it’s this way – ez az az út
it’s that way – ez az az út
 
you’re going the wrong way – a rossz úton megy
you’re going in the wrong direction – rossz irányba megy
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take this road – erre menjen
go down there –  menjen le arra
 
take the first on the left – balra az első
take the second on the right – jobbra a második
turn right at the crossroads – forduljon jobbra a kereszteződés-
ben
 
continue straight ahead for about a mile – menjen egyenesen 
tovább kb. egy mérföldet (egy mérföld az kb. 1,6 km)
 
continue past the fire station – azután menjen tovább a 
tűzoltóságnál
 
you’ll pass a supermarket on your left – balkéz felől el fog hagyni 
egy szupermarketet
 
keep going for another ... – menjen tovább még ....
hundred yards – száz yardot (kb. 91 m)
two hundred metres – kétszáz métert
half mile – fél mérföldet (kb. 800 méter)
kilometre – egy kilométert
 
it’ll be ... – ez ... lesz
on your left – az ön baloldalán
on your right – az ön jobboldalán
straight ahead of you – egyenesen ön előtt
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Purchase - Lehetséges beszélgetések 
vásárlás során

1. Situation - Szituáció

A: I am looking for a sweater. 
– Kardigánt keresek.

B: What size do you wear?   
– Milyen méretet hord?

A: Medium, I think. 
– Azt hiszem, hogy M-est.

B: Here. How do you like this one? 
– Ez hogyan tetszik?

A: It’s pretty. Can I try it on? 
– Csinos. Felpróbálhatom?

B: You can try it on in the fitting room over there. 
– Ott a próbafülkében felpróbálhatja.

2. Situation - Szituáció

A: Excuse me. Can you help me?  
– Elnézést. Tudna segíteni?

B: Certainly. What can I do for you? 
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– Természetesen. Mit tehetek önért?

A: I would like to purchase a sweater.  
– Szeretnék venni egy kardigánt.

B: What is your size?
– Mi az ön mérete?

A: Medium should be fine. 
– Az M-es elvileg jó.

B: Is this one okay?
– Ez jó lesz?

A: Can I try it on somewhere?  
– Felpróbálhatom valahol?

B: The fitting room is in the left corner. 
– A próbafülke a baloldali sarokban van.

3. Situation - Szituáció

A: May I ask you a question?
– Feltehetek egy kérdést?

B: Yes. How can I assist you?
– Igen. Miben tudok segíteni?
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A: I want to buy a sweater. 
– Akarok venni egy kardigánt.

B: What size?
– Mi a méret?

A: I think a medium should fit me.
– Azt hiszem, hogy (a) az M-esnek jónak kell lennie.

B: How about this one?
– Ehhez mit szól?

A: The color’s nice. Do you have a dressing room?
– Szép a színe. Van próbafülkéjük?

B: There’s a fitting room right over there.
– Ott van egy próbafülke.
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A reptéren- At the airport

departure – indulás
arrival – érkezés
flight number –  járatszám
ticket – jegy
visa – vízum
passport – útlevél
insurance – biztosítás
check-in desk – bejelentkező pult
boarding card – beszálló kártya
boarding – beszállás (repülőbe, hajóra)
prior to – valami előtt
suitcase – bőrönd
luggage/baggage – csomag, poggyász
check-in luggage – feladott poggyász
hand-luggage / carry-on luggage – kézi poggyász
security check – biztonsági ellenőrzés
gate – kapu
to take off – felszállni
cancelled – törölték (járatot)
delay – késés
aisle – folyosó (az ülések közötti)
seat – ülés
to land – landolni, leszállni
baggage reclaim – poggyászkiadás
nothing to declare – nincs elvámolnivaló

The Check-In - Lehetséges kérdések a reptéren bejelent-
kezés során
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May I see your passport and ticket please? 
– Láthatnám az útlevelét és a jegyét, kérem?

What is the country of your final destination? 
– Melyik országba utazik?

What is your country of residence? 
– Melyik országban él?

Do you have hand luggage?
– Van kézi poggyásza?

Did you pack your luggage yourself or did somebody help you? 
– Ön pakolta a poggyászát, vagy segített önnek valaki?

Did you, at any point, leave your baggage unattended (by itself)?  
– Bármikor hagyta-e a csomagját felügyelet nélkül?

Did anybody ask you to carry anything for them? 
– Megkérte önt bárki arra, hogy segítsen cipelni helyettük bármit?

(You might hear) Your luggage is over the permitted (allowed) 
weight, you will be required to pay a fine. 
– Az ön poggyásza nehezebb a mengedett súlynál, büntetést kell 
fizetnie.

What kind of seat would you like, window, aisle (by the corridor) 
or middle? 
– Milyen ülést szeretne, egy ablak mellettit, egy folyosó mellettit, 
vagy egy olyat, ami középen van?
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Do you have any special eating requirements? 
– Van bármilyen különleges étkezéssel kapcsolatos kérése?

We remind you that all mobile phones and laptops should be 
switched off during takeoff and landing.
– Felhívjuk a figyelmét, hogy a mobilokat és a laptopokat ki kell 
kapcsoni a felszállás és a leszállás során.

Thank you sir/madam, your gate number is ... . 
– Köszönöm hölgyem/uram, a kapu száma ... .

Your flight will be boarding at ... am/pm.  
– A gépbe a beszállás ... órakor kezdődik.

Security Check - Lehetséges kérések a biztonsági ellenőrzés 
során

Can you put all personal belongings in the plastic container, 
please? 
– Be tudná tenni az összes értékét a műanyag ládába, kérem?

Please remove your shoes and belt and place them in a separate 
container. 
– Kérem, vegye le a cipőjét és az övét, és tegye őket egy külön 
ládába.

You are not permitted to carry open food or drinks beyond this 
point.  
– Nem engedélyezett megbontott ételt és italt tovább vinnie ezen 
a ponton.
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Excuse me, sir/madam, since you have set off the security 
alarm, we need to search you. 
– Elnézést hölgyem/uram. Mivel ön miatt megszólalt a biztonsági 
riasztó, meg kell önt motoznunk.

Sorry sir but potentially dangerous items like knives and razors 
cannot be carried onto the plane. Can you please remove them 
from your hand luggage.
– Elnézést uram, de potenciálisan veszélyes dolgokat, mint 
például kések és borotvák, nem lehet felvinni a gépre. Megtenné, 
hogy kiveszi őket a csomagjából?

Thank you for your co-operation, you can now proceed to your 
designated (given) gate. 
– Köszönjük az együttműködést, és most már haladhat tovább a 
kijelölt kapujához.

Possible Airport Announcements - Lehetséges közérdekű 
bejelentések a reptéren

Flight ... has been delayed. Please contact your carrier (airline) 
for further information.  
A ... számú járat később fog indulni. Legyenek szívesek felvenni a 
kapcsolatot a légitársaságukkal további információért.

Flight ... is now boarding at gate ... .  A ... számú járatra a   
 számú kapunál fel lehet szállni.

Can Mr/Ms/Miss/Mrs ... please report to desk ... urgently.  
Kérjük ... urat / -nét, sürgősen jelentkezzen a ... számú pultnál.
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Flight ... is now boarding. Would all passengers proceed to gate 
... .  
A ... számú járatra most lehet felszállni. Kérünk minden utast, 
hogy fáradjon oda a ... számú kapuhoz.

Will Mr/Ms/Miss/Mrs ... please report to the nearest airport tele-
phone. 
Kérjük ... urat / -nét, hogy jelentkezzen a legközelebbi repülőtéri 
telefonnál.
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Announcements - Érdekességek 
Idióma angol anyanyelvűekkel való kommunikációhoz   (üzleti 
angol):

1. ‘ In a nutshell‘ – röviden összefoglalva.
Pl.: It’s a very complicated system, but in a nutshell it works like 
a fridge. 
– Ez egy nagyon bonyolult rendszer, de röviden, úgy működik 
mint egy sima hűtő.

2. ‘To get straight to the point‘ – térjünk a lényegre
Pl.: I’ll get straight to the point. We  have to make some cost  
cuts.
– A lényegre térek. Muszáj költségcsökkentést végrehajtanunk.

3. ‘ To put you in the picture‘ – megadni a legfrissebb információt
Pl.: Some important decisions were taken at yesterday’s meet-
ing. Let me put you in the picture.
– A tegnapi meetingen pár fontos döntést hoztak. Nézzük mi a 
legfrissebb.
4. ‘To get the wrong end of the stick‘ – félreérteni
Pl.: If you think that our biggest problem is our distribution chan-
nels, you’ve got the wrong end of the stick.
– Ha azt gondolod, hogy a legnagyobb problémánk az értékesíté-
si csatornánk, akkor félreértettél valamit.

5. ‘To be on the same wavelength‘ – ugyan azt gondolni, egy 
hullámhosszon lenni
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Pl.: ‘We agree on most things. We’re very lucky that we are on 
the same wavelength‘.
– A legtöbb dologban egyetértünk. Jó, hogy azonos hullám-
hosszon vagyunk.

6. ‘To hear it on the grapevine‘ – valakitől hallani
Pl.: I hear on the grapevine that the CEO is planning to resign. Is 
that true?
– Hallottam valakitől, hogy a vezérigazgató felmondott. Igaz ez?

7. ‘Can’t make head or tail of it‘ – nem érteni valamit
Pl.: This report makes no sense. I can’t make head or tail of it.
– Ennek a riportnak nincs értelme. Nem értem.

8. ‘To talk at cross purposes‘ – félreérteni
Pl.: I think we’re talking at cross purposes. I meant the figures 
for June not July.
– Azt hiszem félreértettük egymást. Én júniusról beszéltem, nem 
júliusról.

9. ‘To beat about the bush‘ – kitérni a válasz elől
Pl.: Politicians never give you a straight answer. They always 
beat about the bush.
– A politikusok soha nem adnak egyenes választ. Mindig kitérnek 
a válasz elől.

10. “To get our wires crossed‘ – félreérteni
Pl.: Everyone arrived at different times for the meeting. We must 
have got our wires crossed.
– Mindenki máskor érkezett a meeting-re. Azt hiszem félreértet-
tük egymást/az időpontot.
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Quotes - Idézetek

1. Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty.
Bárki, aki abbahagyja a tanulást, öreg, akár húsz éves, akár nyol-
cvan.
~ Henry Ford

2. Learning is like rowing upstream:  not to advance is to drop 
back.
A tanulás olyan, mint árral szemben evezni: ha nem haladsz előre 
folyamatosan, visszasodródsz. - kínai mondás.
~ Chinese Proverb 

3. I am always ready to learn although I do not always like being 
taught.  ~Winston Churchill
Mindig készen állok arra, hogy tanuljak, bár nem mindig szere-
tem, ha tanítani akarnak. 
~ Winston Churchill
4.  I don’t think much of a man who is not wiser today than he 
was yesterday.  
Nem sokra tartom az olyan embert, aki nem okosabb ma, mint 
tegnap volt. 
~ Abraham Lincoln

5. Experience is a comb which nature gives us when we are 
bald.  
A tapasztalat egy fésű, amit a természet akkor ad a kezünkbe, 
amikor már kopaszok vagyunk. Mondás.
~ Proverb
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6. Cauliflower is nothing but cabbage with a college education.  
A karfiol nem más, mint egy egyetemet végzett káposzta.
~ Mark Twain

7. Two things are infinite: the universe and human stupidity; and 
I’m not sure about the universe. 
Két dolog végtelen: a világegyetem és az emberi hülyeség. De a 
világegyetemben nem vagyok biztos.
~ Albert Einstein

8. View life as a continuous learning experience. 
Tekints úgy az életre, mint egy tanulási folyamatra.
~ Denis Waitley

9. A true friend never gets in your way unless you happen to be 
going down. 
Egy igaz barát sosem áll az utadba, kivéve, ha lefelé csúszol. 
~ Arnold H. Glasow

10. The more you explain it, the more I don’t understand it. 
Minél többet magyarázod, annál jobban nem értem.
~ Mark Twain
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Angol kutyás-macskás idióma

1. Let sleeping dogs lie – ne csinálj gondot, ha nem muszáj, 
maradj nyugton.

2. Not enough room to swing a cat – nincs elég hely
You should see my new office, it’s tiny. There’s not enough 
room to swing a cat!
– Nem kéne megnézni az új irodámat. Nincs elég hely benne, 
nagyon kicsi.

3. To be dog tired – kimerült, kutya fáradt
I have worked 70 hours this week. I am dog tired. 
70 órát dolgoztam a héten. Kutya fáradt vagyok. (kimerült)

4. Let the cat out of the bag – felfedni egy titkot
George in Finance knows about our new product.  Who let the 
cat out of the bag? 
– George a pénzügyről megtudta az új termékünket. Ki mondta el 
neki?

5. Go to the dogs – nem olyan sikeres mint régen (ebek harminc-
adjára jut)
That company will go bankrupt if it’s not careful. It’s going to the 
dogs. 
– A cég be fog csődölni ha nem vagyunk óvatosak. Tönkre fog menni.
6. To put the cat among the pigeons – bajt okozni
Sending the most unpopular manager to talk to the team was 
like putting the cat among the pigeons. 
– A legrosszabb igazgatót a megbeszélésre küldeni kész 
katasztrófa lesz.
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7. A dog’s dinner or dog’s breakfast – rendetlenséget, felfor-
dulást csinálni
They made a real dog’s dinner of the website. It’s terrible. 
– Teljes felfordulást csináltak a honlapon. Szörnyű!

8. To fight like cats and dogs – veszekedni, vitatkozni valakivel
It’s a miracle how Sally and John manage this company. They’re 
always fighting like cats and dogs. 
– Csoda, hogy Sally és John hogy tudja vezetni a céget. Folyton 
veszekednek!

9. Top dog – legfontosabb ember (nagykutya)
If you want a decision on that, you’re going to have to get it ap-
proved by the top dog. 
– Ezt a döntést el kell fogadtatni az igazgatóval (a nagykutyával)

10. More than one way to skin a cat – többféle módon csinálni
No problem. If we cannot get our proposal through this way, 
we’ll try something else. There’s more than one way to skin a 
cat. 
– Semmi gond, ha nem megy át az ajánlatunk, kipróbálunk valami 
mást. Többféle módja is van.
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Love, relationships - Szerelem, kapcso-
latok

Starting a relationship - Egy kapcsolat kezdetén
to chat (somebody) up -  felszedni valakit (legalábbis megpróbál-
ni úgy alakítani a beszélgetést, hogy az legyen a vége:-)

to flirt (with somebody)- flörtölni (valakivel)
a flirt-olyan ember, aki szeret flörtölni
a blind date- vakrandi (amikor egy harmadik személy szervezi a 
találkát két olyan embernek, akik még sose találkoztak korábban)

lonely hearts -társkereső rovat elnevezése újságban, interneten, 
magazinokban

Abbreviation - Rövidítések a témában

WLTM – would like to meet - szeretne/szeretnék találkozni
GSOH – good sense of humour - jó humorérzék 
LTR – long-term relationship - hosszú távú kapcsolat
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Tetszett a könyv?
Lenne kedved a gyakorlatban 
is kipróbálni az olvasottakat? 

Ne habozz! 
Jelentkezz az INGYENES SZINTFELMÉRŐRE 

és OKTATÁSI TANÁCSADÁSUNKRA még ma!

Itt tudsz jelentkezni:
E-mail: speakman@speaknyelviskola.hu 

Telefon: +36 20 280 1022

www.speaknyelviskola.hu 


