
Cestování
Flirtování

Flirtování - Konverzace
česky maďarsky
Můžu se přidat? Csatlakozhatok?

Zeptání se na to, zda můžete sedět u stolu vedle někoho, anebo stát vedle někoho na baru

Můžu ti koupit něco k pití? Meghívhatlak egy italra?
Otázka na to, zda můžeš dané osobě koupit něco k pití

Chodíš sem často? Gyakran jársz ide?
Pokec

Takže, čím se živíš? És mivel foglalkozol?
Pokec

Chceš tancovat? Akarsz táncolni?
Otázka na někoho ohledně společného tance

Nechtěl(a) by si na vzduch? Szeretnél kimenni a friss levegőre?
Zeptání se, zda on/ona nechce s tebou ven

Nechceš jít na jinou party? Át szeretnél menni egy másik buliba?
Otázka na člověka, zda nechce jít s tebou do jiného místa

Pojďme pryč! Menjünk innen!
Žádost na daného člověka, aby s tebou odešel někam jinam

Ke mě nebo k tobě? Hozzád vagy hozzám?
Otázka na to, kde spolu strávíte noc

Chtěl(a) by si kouknout u mě na film? Szeretnél megnézni egy filmet nálam?
Pozvání člověka na film k tobě

Máš na dnešek nějaké plány? Van már programod ma estére?
Zeptání se nepřímo na rande

Nechtěl(a) by si se mnou někdy na
oběd/večeři?

Eljönnél velem ebédelni/vacsorázni valamikor?

Pozvání na rande
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Nechtěl(a) by si jít na kafe? Eljössz velem kávézni?

Zeptání se na strávení nějakého času společně a poznat se navzájem

Můžu tě doprovodit/svést domů? Hazakísérhetlek / Hazavihetlek?
Ukázání zájmu, aby noc ještě neskončila

Nechtěl(a) by ses znovu sejít? Szeretnél újra találkozni?
Otázka ohledně dalšího rande

Díky za hezký večer! Dobrou noc! Köszönöm a kellemes estét! Jó éjszakát!
Zdvořilý způsob, jak ukončit večer

Nechtěl(a) by si jít dovnitř na kávu? Szeretnél bejönni egy kávéra?
Pozvání člověka na návštěvu

Flirtování - Komplimenty
česky maďarsky
Jsi nádherná! Gyönyörű vagy!

Kompliment ohledně vzhledu (pro ženu)

Jsi vtipný(á)! Vicces vagy!
Kompliment ohledně smyslu pro humor

Máš krásné oči! Szépek a szemeid!
Kompliment ohledně očí

Skvěle tančíš! Nagyon jól táncolsz!
Kompliment ohledně tanečních schopností

Vypadáš nádherně v těchto šatech/v této sukni! Nagyon jól nézel ki ebben a ruhában / szoknyában!
Kompliment ohledně jejich vkusu/jejich postavy

Myslel(a) jsem na tebe celý den! Egész nap csak rád gondoltam!
Ukázání, že se vám tato osoba hodně líbí

Díky za skvělý pokec! Nagyon élveztem beszélgetni veled!
Kompliment na konci konverzace

Flirtování - Jak říci ne
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Nemám zájem. Nem érdekelsz.

Zdvořilý způsob odmítnutí

Nech mě být. Hagyj békén!
Přímý způsob odmítnutí

Ztrať se! / Vypadni! Szűnj meg!
Hrubý způsob odmítnutí

Nedotýkej se mě! Ne érj hozzám!
Jak říci ne, když se daná osoba snaží o fyzický kontakt

Nesahej na mě! Vedd le a kezeidet rólam!
Jak říci ne, když na vás daná osoba sahá
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