
Rejse
Flirte

Flirte - Samtale
dansk ungarsk
Må jeg være med? Csatlakozhatok?

At spørge efter om du må sætte dig ved nogens bord eller stå ved siden af ham/hende i baren

Kan jeg købe noget at drikke til dig? Meghívhatlak egy italra?
At spørge efter om du må give personen en drink

Kommer du her ofte? Gyakran jársz ide?
Småsnak

Hvad arbejder du så med? És mivel foglalkozol?
Småsnak

Vil du danse? Akarsz táncolni?
At spørge en efter om han/hun vil danse

Vil du med ud og have noget frisk luft? Szeretnél kimenni a friss levegőre?
At spørge en person efter om hun vil med dig udenfor

Vil du med til en anden fest? Át szeretnél menni egy másik buliba?
At spørge en person efter om han/hun vil med dig et andet sted hen

Kom, lad os gå! Menjünk innen!
At spørge en person om at forlade stedet sammen med dig og gå et andet sted hen

Mit eller dit sted? Hozzád vagy hozzám?
At spørge en person efter hvor I vil sove sammen henne

Kunne du tænke dig at se en film hjemme ved
mig?

Szeretnél megnézni egy filmet nálam?

At invitere en person med hjem og se en film hos dig

Har du planer i aften? Van már programod ma estére?
Indirekte måde at spørge efter en date på

Kunne du tænke dig at have frokost/middag
sammen med mig på et tidspunkt?

Eljönnél velem ebédelni/vacsorázni valamikor?

At spørge efter en date
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Kunne du tænke dig at få noget kaffe? Eljössz velem kávézni?

At spørge efter at bruge noget tid sammen og lære hinanden bedre at kende

Kan jeg følge/køre dig hjem? Hazakísérhetlek / Hazavihetlek?
At vise interesse i at fortsætte aftenen

Kunne du tænke dig at mødes igen? Szeretnél újra találkozni?
At spørge efter en mere date

Tak for en dejlig aften! Have en god aften! Köszönöm a kellemes estét! Jó éjszakát!
Høflig måde at slutte aftenen af på

Kunne du tænke dig at komme med ind og få en
kop kaffe?

Szeretnél bejönni egy kávéra?

At invitere en person med ind

Flirte - Komplimentere
dansk ungarsk
Du er dejlig! Gyönyörű vagy!

At komplimentere en persons udseende

Du er sjov! Vicces vagy!
At komplimentere en persons humor

Du har smukke øjne! Szépek a szemeid!
At komplimentere en persons øjne

Du er en god danser! Nagyon jól táncolsz!
At komplimentere en persons danseevner

Du ser smuk ud i den kjole/trøje! Nagyon jól nézel ki ebben a ruhában / szoknyában!
At komplimentere en persons tøjstil

Jeg har tænkt på dig hele dagen! Egész nap csak rád gondoltam!
At vise at du rigtig godt kan lide personen

Det har været rigtig hyggeligt at snakke med
dig!

Nagyon élveztem beszélgetni veled!

At komplimentere en efter endt samtale
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Flirte - At Sige Nej
dansk ungarsk
Jeg er ikke interesseret Nem érdekelsz.

Høflig måde at afslå en på

Lad mig være. Hagyj békén!
Ligefrem måde at afslå en på

Forsvind! Szűnj meg!
Uhøflig måde at afslå en på

Lad være med at røre mig! Ne érj hozzám!
At sige nej når en anden person rører ved dig

Fjern dine hænder fra mig! Vedd le a kezeidet rólam!
At sige nej når den anden person rører ved dig med sine hænder
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