
Yksityinen kirjeenvaihto
Sähköposti

Sähköposti - Aloitus
Suomi Unkari
Hyvä John Kedves John!

Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

Hei äiti / isä Kedves Anya / Apa!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä vanhempia

Hei setä Jerome, Kedves Jerome bácsi!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä perheenjäsentä

Hei John, Szia John!
Epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

Heippa John, Szia John!
Hyvin epämuodollinen, yleinen tapa tervehtiä ystävää

John, John!
Epämuodollinen,suora tapa tervehtiä ystävää

Rakkaani, Kedvesem / Drágám!
Hyvin epämuodollinen tervehdys rakastetulle

Rakkaani, Drágám / Édesem / Kedvesem!
Hyvin epämuodollinen tervehdys kumppanille

Rakas John, Drága John!
Epämuodollinen tervehdys kumppanille

Kiitos sähköpostistasi. Köszönöm az e-mailedet.
Aiempaan viestiin vastaaminen

Oli mukava kuulla sinusta taas. Jó volt újra hallani felőled.
Aiempaan viestiin vastaaminen

Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään
aikaan.

Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.

Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan
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Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme
yhteydessä.

Olyan régóta nem beszéltünk.

Kirje vanhalle ystävälle, johon et ole ottanut yhteyttä pitkään aikaan

Sähköposti - Kirjeen runko
Suomi Unkari
Kirjoitan sinulle kertoakseni... Azért írok, hogy elmondjam...

Tärkeiden uutisten ilmoittaminen

Onko sinulla suunnitelmia... Van már programod...?
Kutsu johonkin tapahtumaan tai tapaamiseen

Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit... Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál /
csatoltad ...

Käytetään kiitoksessa / kutsuissa / tiedon lähettämisessä

Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit /
lähetit minulle...

Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad /
megírtad ...

Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä

Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit /
lähetit minulle...

Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál /
elküldted...

Käytetään, kun arvostat vilpittömästi saamaasi kirjettä / kutsua / lähetystä

Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että... Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Hyvien uutisten ilmoittaminen ystävälle

Ilahduin kuullessani, että... Örömmel hallottam, hogy ...
Tietojen tai uutisten välittäminen

On ikävää kertoa, että... Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Huonojen uutisten ilmoittaminen ystävälle

Olin pahoillani kuullessani, että.. Sajnálattal hallottam, hogy...
Ystävän lohduttaminen huonojen uutisten jälkeen

Olisi mukavaa, jos voisit käydä uusilla
verkkosivuillani osoitteessa...

Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...

Ystävän kutsuminen verkkosivuille
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Lisää minut ... Messengeriin.
Käyttäjätunnukseni on...

Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...

Kun haluat, että ystäväsi lisää sinut pikaviestipalveluun, jotta voisitte olla useammin yhteydessä

Sähköposti - Lopetus
Suomi Unkari
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä
kovin.

Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy
nagyon hiányzik /hiányoznak.

Kun haluat kertoa vastaanottajan kautta jollekin ikävöiväsi heitä

... lähettää terveisiä. ... üdvözletét küldi.
Terveisten välittäminen toiselta henkilöltä

Sano ... terveisiä minulta. Add át üdvözletemet ....
Kun halutaan tervehtiä toista henkilöä vastaanottajan kautta

Odotan, että kuulen sinusta taas pian. Várom válaszodat.
Vastauspyyntö

Kirjoita taas pian. Írj vissza hamar.
Suora vastauspyyntö

Kirjoita takaisin heti, kun... Írj, ha ...
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.

Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää. Írj, amint többet tudsz.
Kun haluat, että vastaanottaja kirjoittaa takaisin vasta, kun hänellä on uutisia kerrottavanaan.

Pärjäilkää. Vigyázz magadra.
Viesti perheelle ja ystäville

Rakastan sinua. Szeretlek.
Kirje kumppanille

Terveisin, Legjobbakat!
Epämuodollinen, käytetään ystävien, perheen tai kollegoiden kesken
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Parhain terveisin, Kívánom a legjobbakat!

Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Parhain terveisin, Üdvözlettel,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Kaikkea hyvää, Legjobbakat!
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkaudella, Szeretettel,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkain terveisin, Szeretettel,
Epämuodollinen, viestissä ystäville tai perheelle

Rakkaudella, Sok puszi, / Szeretettel,
Epämuodollinen, viestissä perheelle
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