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Flirten - Conversatie
Nederlands Hongaars
Mag ik erbij komen? Csatlakozhatok?

Vragen of je er aan tafel bij mag komen zitten of naast iemand aan de bar mag staan

Kan ik je iets te drinken aanbieden? Meghívhatlak egy italra?
Vragen of je de persoon iets te drinken kan aanbieden

Kom je hier vaak? Gyakran jársz ide?
Kletsen

En, wat doe je voor werk? És mivel foglalkozol?
Kletsen

Wil je dansen? Akarsz táncolni?
Vragen of iemand met je wil dansen

Wil je wat frisse lucht halen? Szeretnél kimenni a friss levegőre?
Vragen of iemand mee naar buiten wil

Wil je naar een ander feest gaan? Át szeretnél menni egy másik buliba?
Vragen of iemand mee wil naar een andere locatie

Laten we hier weggaan! Menjünk innen!
Vragen of iemand met je mee wil ergens anders heengaan.

Naar mij of naar jou? Hozzád vagy hozzám?
Een ander vragen waar jullie samen de nacht gaan doorbrengen

Wil je samen bij mij een film kijken? Szeretnél megnézni egy filmet nálam?
Iemand uitnodigen om bij jou thuis een film te kijken

Heb je plannen voor vanavond? Van már programod ma estére?
Indirect om een date vragen

Heb je zin om een keer samen te gaan
lunchen/avondeten?

Eljönnél velem ebédelni/vacsorázni valamikor?

Om een date vragen
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Heb je zin om samen koffie te doen? Eljössz velem kávézni?

Vragen om samen tijd door te brengen en elkaar beter te leren kennen

Mag ik je naar huis brengen? Hazakísérhetlek / Hazavihetlek?
Laten merken dat je de avond nog niet hoeft af te sluiten

Wil je nog een keer afspreken? Szeretnél újra találkozni?
Om nog een date vragen

Dankjewel voor een geweldige avond! Wel
thuis!

Köszönöm a kellemes estét! Jó éjszakát!

Beleefde manier om de avond te beëindigen

Wil je binnenkomen voor koffie? Szeretnél bejönni egy kávéra?
Iemand uitnodigen binnen te komen

Flirten - Complimenteren
Nederlands Hongaars
Je bent heel knap! Gyönyörű vagy!

Een compliment geven over iemands uiterlijk

Je bent grappig! Vicces vagy!
Een compliment geven over iemands gevoel voor humor

Je hebt prachtige ogen! Szépek a szemeid!
Een compliment geven over iemands ogen

Je kunt goed dansen! Nagyon jól táncolsz!
Complimenteren hoe iemand danst

Je ziet er goed uit in die jurk/dat shirt! Nagyon jól nézel ki ebben a ruhában / szoknyában!
Iemand complimenteren over zijn/haar gevoel voor stijl/figuur

Ik heb de hele dag aan je gedacht! Egész nap csak rád gondoltam!
Laten merken dat je iemand erg leuk vindt

Het was heel leuk om met je te praten! Nagyon élveztem beszélgetni veled!
Een compliment geven aan het einde van een gesprek
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Flirten - Nee zeggen
Nederlands Hongaars
Ik ben niet geïnteresseerd Nem érdekelsz.

Beleefde manier van weigeren

Laat me met rust. Hagyj békén!
Directe manier van weigeren

Rot op! Szűnj meg!
Onbeleefde manier van weigeren

Raak me niet aan! Ne érj hozzám!
Nee zeggen wanneer de ander fysiek contact maakt

Laat je handen thuis! Vedd le a kezeidet rólam!
Nee zeggen wanneer de ander je met zijn/haar handen aanraakt
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