
Matkustaminen
Flirttailu

Flirttailu - Keskustelu
Suomi Unkari
Voinko liittyä seuraan? Csatlakozhatok?

Kysymys voitko istua jonkun henkilön pöytään tai seisoa hänen vieressään baaritiskillä

Voinko tarjota jotain juotavaa? Meghívhatlak egy italra?
Kysymys voitko tarjota jollekin henkilölle juotavan

Käytkö täällä usein? Gyakran jársz ide?
Small talk

Mitä siis teet työksesi? És mivel foglalkozol?
Small tak

Haluatko tanssia? Akarsz táncolni?
Henkilön pyytäminen tanssimaan

Haluaisitko haukata raitista ilmaa? Szeretnél kimenni a friss levegőre?
Tiedustelu, haluaako henkilö käväistä ulkopuolella kanssasi

Haluatko mennä toisiin juhliin? Át szeretnél menni egy másik buliba?
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Lähdetään täältä! Menjünk innen!
Tiedustelu, haluaako henkilö lähteä kanssasi toisiin juhliin

Meille vai teille? Hozzád vagy hozzám?
Tiedustelu henkilöltä kumman luona vietätte yönne

Haluaisitko katsoa elokuvan luonani? Szeretnél megnézni egy filmet nálam?
Henkilön kutsuminen katsomaan elokuvaa luoksesi

Onko sinulla suunnitelmia täksi illaksi? Van már programod ma estére?
Epäsuora treffipyyntö

Haluaisitko lounastaa / lähteä illalliselle
kanssani joskus?

Eljönnél velem ebédelni/vacsorázni valamikor?

Treffipyyntö
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Haluaisitko lähteä kahville? Eljössz velem kávézni?

Kysely, haluaako henkilö viettää kanssasi aikaa tutustuaksenne paremmin

Voinko saattaa sinut kotiin? Hazakísérhetlek / Hazavihetlek?
Osoitus siitä, ettet halua illan loppuvan vielä

Haluaisitko tavata uudestaan? Szeretnél újra találkozni?
Pyyntö toisille treffeille

Kiitos ihanasta illasta! Hauskaa loppuiltaa! Köszönöm a kellemes estét! Jó éjszakát!
Kohtelias tapa päättää ilta

Haluaisitko tulla vielä kahville? Szeretnél bejönni egy kávéra?
Henkilön kutsuminen kotiisi

Flirttailu - Kohteliaisuudet
Suomi Unkari
Näytät upealta! Gyönyörű vagy!

Henkilön ulkonäön kehuminen

Olet hauska! Vicces vagy!
Kohteliaisuus henkilön huumorintajusta

Sinulla on kauniit silmät! Szépek a szemeid!
Kohteliaisuus henkilön silmistä

Olet loistava tanssija! Nagyon jól táncolsz!
Kohteliaisuus henkilön tanssitaidoista

Näytät kauniilta tuossa mekossa / paidassa! Nagyon jól nézel ki ebben a ruhában / szoknyában!
Kohteliaisuus henkilön tyylitajusta / vartalosta

Olen ajatellut sinua koko päivän! Egész nap csak rád gondoltam!
Ilmaisu siitä, että pidät henkilöstä kovasti

Oli todella mukavaa jutella kanssasi! Nagyon élveztem beszélgetni veled!
Kohteliaisuus keskustelun lopuksi

Flirttailu - Kieltäytyminen
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En ole kiinnostunut. Nem érdekelsz.

Kohtelias tapa kieltäytyä

Jätä minut rauhaan. Hagyj békén!
Suora tapa kieltäytyä

Häivy! Szűnj meg!
Töykeä tapa kieltäytyä

Älä koske minuun! Ne érj hozzám!
Kieltäytyminen kun joku yrittää tehdä fyysistä kontaktia

Kädet irti minusta! Vedd le a kezeidet rólam!
Kieltäytyminen kun joku yrittää koskea sinuun käsin
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