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Arapça Macarca

تهانينا. تمنياتنا لكم بدوام السعادة. Gratulálok! Nagyon sok boldogságot kívánok!

تستخدم لتهنئة عروسين جديدين

أحلى التهاني وأجمل األمنيات بمناسبة
زواجكما.

Gratulálok és a legjobbakat kívánom mindkettőtöknek
az esküvőtök napján.

تستخدم لتهنئة عروسين جديدين

ألف مبروك ألحلى عروسين في العالم. Gratulálok házasságkötésetek alkalmából!

غير رسمية، تُستخدم لتهنئة عروسين جديدين تعرفهما جيدا

ألف مبروك ألجمل عروسين. Gratulálok az "igen"-hez!

غير رسمية، تستخدم عند تهنئة عروسين تعرفهما جيدا

ألف مبروك للعروس والعريس على
زواجهما السعيد.

Gratulálok a menyasszonynak és a vőlegénynek a
házasságkötésetek alkalmából.

تُستخدم، عند تهنئة عروسين جديدين

Dilekler - 
Arapça Macarca

هنيئا على الخطوبة! Gratulálok az eljegyzésetekhez!

صيغة متعارف عليها تُستخدم لتهنئة شخص ما على خطوبته

مع أجمل األمنيات بمناسبة خطوبتكما
وتمنياتي لكما بحياة سعيدة.

A legjobbakat kívánom mindkettőtöknek eljegyzésetek
alkalmából.

تُستخدم لتهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا

ألف مبروك بمناسبة خطوبتكما. أتمنى لكما
السعادة والهناء معا.

Gratulálok az eljegyzésetekhez. Remélem nagyon
boldogok lesztek együtt.

تُستخدم عند تهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا
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ألف مبروك على الخطوبة. أرجو لكما أنْ
تعيشا أجمل لحظات السعادة معا.

Gratulálok az eljegyzésetekhez. Remélem nagyon
boldoggá fogjátok tenni egymást.

تُستخدم عند تهنئة شخصين عقدا خطوبتهما حديثا

ألف مبروك على خطوبتكما. هل قررتما
موعد الزفاف؟

Gratulálok az eljegyzésetekhez! Tudjátok már, hogy
mikor lesz a nagy nap?

تُستخدم عند تهنئة شخصين تعرفهما جيداً عقدا خطوبتهما حديثا، وللسؤال عن موعد الزفاف

Dilekler - 
Arapça Macarca

عيد ميالدٍ سعيد! Boldog születésnapot!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

عيد ميالدٍ سعيد! Boldog születésnapot!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

أجمل األمنياتِ بالمزيد من السعادة
والهناء!

Még kétszer ennyit!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

أتمنّى لك كل السعادة بمناسبة عيد
ميالدك.  

Nagyon sok boldogságot kívánok ezen a különleges
napon.

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

أرجو أن تتحقّق كل أحالمك. عيد ميالد
سعيد!

Váljon valóra az összes álmod! Boldog születésnapot!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

تمنياتي لك بالسعادة في هذا اليوم الخاصّ.
عيد ميالد سعيد!

Nagyon sok boldogságot kívánok ezen a különleges
napon. Legyen csodás a napod!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد
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عيد ميالدٍ سعيد! Boldog évfordulót!

تهاني عامة بمناسبة أعياد ميالد، توجد عادة على بطاقة التهنئة بأعياد ميالد

عيد ... سعيد! Boldog ... évfordulót!

تهاني بمناسبة االِحتفال بأعياد معينة مثل عيد زواج

... سنة ومازال قويا. عيد زواج سعيد! .... év után is együtt boldogan. Sok boldogságot az
évforduló alkalmából!

تُستخدم للتأكيد على طول الزواج والتهنئة بعيد سعيد

أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما
العشرين!

Gratulálok a Porcelán Lakodalomhoz!

تستخدم لالحتفال بمناسبة العيد العشرين للزواج

أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الفضي
لزواجكما!

Gratulálok az Ezüstlakodalomhoz!

تستخدم لالحتفال بمرور ٢٥ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسة ذكرى زواجكما
األربعين!

Gratulálok a Gyémántlakodalomhoz!

تُستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٤٠ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما
الثالثين!

Gratulálok a Gyöngylakodalomhoz!

تستخدم لالحتفال بمرور ٣٠ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة ذكرى زواجكما الـ
٣٥!

Gratulálok a Vászonlakodalomhoz!

تستخدم لالحتفال بمناسة مرور ٣٥ سنة على الزواج

أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الذهبي
لزواجكما!

Gratulálok az Aranylakodalomhoz!

تستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٥٠ سنة على الزواج
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أجمل التهاني بمناسبة اليوبيل الماسي
لزواجكما!

Gratulálok a Gyémántlakodalomhoz!

تستخدم لالحتفال بمناسبة مرور ٦٠ سنة على الزواج

Dilekler - 
Arapça Macarca

تمنياتي لك بالشفاء العاجل Jobbulást!

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها وتوجد عادة على البطاقاتِ الجاهزة

أتمنى لك الشفاء العاجل Remélem, hogy nemsokára jobban leszel.

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها

نتمنى لك الشفاء العاجل. Reméljük, hogy minél hamarabb jobban leszel.

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها، من أكثر من شخص

أفكّر فيك وأتمنّى أن تحسّن صحّتك بأسرع
وقتٍ.

Rád gondolok és remélem, hogy hamarosan jobban
leszel.

أمنيات بالشفاء ذات صيغة متعارف عليها

كل التمنيات بالشفاء العاجلِ من جميع
العاملين في.... 

Mindenki nevében a ..., jobbulást kívánunk.

أمنيات بالشفاء من عدة أشخاصٍ زمالء في العمل

نرجو لك الشفاء العاجل. الجميع هنا يفكر
فيك.

Gyógyulj meg hamar! Mindenki gondol rád itt.

أمنيات بالشفاء من عدّة أشخاص زمالء في العمل

Dilekler - 
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ألف مبروك على... Gratulálok a ...!

جملة تهاني ذات صيغة متعارف عليها
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أتمنّى لك التوفيق والنجاح في... Nagyon sok sikert és szerencsét kívánok neked a ....

تُستخدم عند تمنّي النجاح لشخص في المستقبل

أتمنى لك كل النجاح Sok sikert kívánok a ...

تُستخدم عند تمنّي النجاح لشخص في المستقبل

نودّ أنْ نُهنّئك بـ... Szeretnénk gratulálni a ....

تُستخدم عند تهنئة شخص على عمل شيء معيّن

برافو على... Szép munka volt a ...

تستخدم عند تهنئة شخص على عمل شيء معيّن، أقل رسميّة 

ألف مبروك على نجاحك في امتحان
رخصة السياقة!

Gratulálok a jogosítványodhoz!

تستخدم عند تهنئة شخص على نجاحه في امتحان قيادة السيارات

برافو. كنا نعرف أنك تستطيع القيام بذلك! Szép munka volt. Tudtuk, hogy meg fogod tudni
csinálni.

تستخدم عند تهنئة شخص، عادةً صديق قريب أو شخص من العائلة

مبروك! Grat!

غير رسمية، قليلة االستعمال نسبيّا، صيغة مختزلة للتهاني وتستخدم عند تهنئة شخص

Dilekler - 
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ألف مبروك حصولك على الشهادة
الجامعية!

Gratulálok a diplomádhoz!

تستخدم عند تهنئة شخص على التخرج من الجامعة

ألف مبروك على النجاحِ في امتحاناتك! Gratulálok a sikeres vizsgádhoz!

تستخدم عند تهنئة شخص على النجاح في االمتحانت المدرسية
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برافو عليك! ألف مبروك على هذا النتائج
الممتازة!

Na ki a király? Szép munka volt a vizsga!

جملة غير رسمية ودارجة، تستخدم عندما ينجح شخصا تعرفه معرفة جيدة بامتياز في اجتياز االمتحانات

ألف مبروك حصولك على الماجستير وحظا
سعيدا في عالم العمل!

Gratulálok a mester diplomádhoz és sok sikert kívánok
a jövőben!

تستخدم عند تهنئة شخص على الحصول على شهادة الماجستير وتمني مستقبل واعد لهم

ألف مبروك على النتائج الباهرة في
االمتحانات وحظا سعيدا في خططك

المستقبلية.

Gratulálok az érettségihez és sok sikert a
későbbiekben!

تستخدم عند تهنئة شخص على النجاح في االمتحانات، ولكن في حالة ما إذا لم تكن تأكدا من التحاقهم بالجامعة أو سوق العمل

ألف مبروك على النجاح في االمتحانات.
تمنياتي لك بالتوفيق في حياتك العملية.

Gratulálok az érettségidhez és a lejobbakat kívánok a
munkád során.

تستخدم عند تهنئة شخص على النجاح في االمتحانات المدرسية، شخص بصدد البحث عن عمل

أحسنت على دخولك الجامعة. أتمنى لك
قضاء وقت رائع!

Gratulálok az egyetemi felvételihez. A legjobbakat
kívánom.

تستخدم عند تهنئة شخص يحصل على مكان له في الجامعة

Dilekler - 
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لقد نزل علينا الخبر المفاجئ بموت ...
نزول الصاعقة، وإننا لنودّ أن نقدم إليكم

أخلص عبارات التعازي.

Mélységesen sokkolva hallottuk, hogy ... ilyen hirtelen
elhunyt és szeretnék együttérzésünket / részvétünket
nyilvánítani.

تستخدم عند تعزية شخص في موت شخص عزيز عليه. يمكن أن يكون الموت متوقعا أو غير متوقع

تقبّلوا منا أخلص عبارات التعازي بوفاة
المغفور له.

Mélységesen sajnáljuk a veszteséget.

تستخدم عند مواساة شخص بسبب موت شخص قريب له
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أقدم لك تعازي الحارة على هذا اليوم
الحزين.

Szeretném részvétemet nyilvánítani ezen a szomorú
napon.

تستخدم عند مواساة شخص بسبب موت شخص قريب له

لقد جزعنا وأصبنا بصدمة بسبب وفاة
ولدك/ابنتك/زوجك/زوجتك، ... المفاجئة .

Végtelenül szomorúak vagyunk a
fiad/lányod/férjed/feleséged korai halála miatt...

تستخدم عندما تعزي أحدا ما على وفاة ابنه/ابنته/زوجها/زوجته (يتضمن اسم المتوفى)

تقبل تعازينا الحارة والقلبية في هذا الوقت
العصيب.

Kérlek fogadd részvétünket ebben a nehéz időszakban.

تستخدم عندما تعزي شخصا ما على وفاة أحد المقربين منه

قلبنا معكم ومع عائلتكم بما ألم بكم من
محنة في هذا الوقت الصعب.

Lélekben veled és a családoddal vagyunk ezekben a
nehéz időkben.

تستخدم عند تعزية شخص ما بوفاة أحد المقربين منه

Dilekler - 
Arapça Macarca

نتمنى لك الحظ الجيد في عملك الجديد
في...

Sok sikert kívánunk az új munkádhoz a ....

تستخدم عندما تتمنى ألحد ما النجاح في عمله الجديد

منا جميعا في...، نتمنى لك حظا طيبا في
عملك الجديد.

Mindnyájan ..., sok sikert kívánunk az új
munkahelyedhez.

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحدهم النجاح في عمله الجديد

نتمنى لك حظا طيبا في منصب... الجديد
الخاص بك

Sok sikert kívánunk az új beosztásodhoz/munkádhoz
mint ...

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحد ما النجاح في منصبه الوظيفي الجديد

نتمنى لك كل النجاح في انتقالك الوظيفي
األخير.

Sok sikert az új munkahelyen.

تستخدم عندما يتمنى زمالء قدماء ألحد ما النجاح في العمل الجديد
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تهانينا على حصولك على العمل! Gratulálok, hogy megkaptad az állást!

تستخدم عند تهنئة أحد ما على حصوله على عمل جديد، يكون عمال مربحا عادة

حظا طيبا في يومك األول في... Sok sikert az első munkanapodon a ...

تستخدم لتمني يوما طيبا ألحدهم في أول يوم في العمل الجديد

Dilekler - 
Arapça Macarca

سررنا بسماع والدة طفلكم/طفلتكم
الجديدة. تهانينا.

Nagy örömmel hallottuk, hogy megszületett a
fiatok/lányotok. Gratulálunk!

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

تهانينا على مولودك الجديد! Gratulálunk az új jövevényhez!

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

لألم الجديدة. أطيب التمنيات لك
والبنك/ابنتك.

Minden jót kívánunk az újdonsült anyukának és a
kisbabának.

تستخدم لتهنئة امرأة على والدة طفلها

تهانينا على والدة طفلكما الجديد الرائع
صبي/بنت!

Gratulálunk a gyönyörű újszülött kislányhoz/kisfiúhoz!

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهما

إلى الوالدين الفخورين ب... . تهانينا على
مولودكما الجديد. أنا متأكد أنكما ستكونان

والدين رائعين.

.... büszke szüleinek. Gratulálunk az újszülötthöz. Biztos
vagyok benne, hogy nagyszerű szülők lesztek.

تستخدم لتهنئة زوجين على والدة طفلهم

Dilekler - 
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شكرا جزيال على... Nagyon köszönöm a ...

تستخدم كرسالة شكر عامة
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أود أن أشكرك بالنيابة عن زوجي/زوجتي
وعن نفسي...

Szeretném megköszönni a férjem/feleségem és a saját
nevemben is, hogy ...

تستخدم عند شكر أحد ما بالنيابة عنك وعن شخص آخر

إنني حقا ال أعرف كيف أشكرك ل... Nem is tudom, hogyan köszönhetném meg....

تستخدم عندما تكون ممتنا جدا لشخص ما على قيامه بعمل ما ألجلك

إنها جزء يسير من امتنانا لك على... Hálánk jeléül fogadd el ...

تستخدم عند تقديم هدية لشخص ما كشكر له

نود أن نقدم تشكراتنا الحارة ل... لقيامه
ب...

Szeretnénk kifejezni hálánkat a ....

تستخدم عندما تكون ممتنا لشخص ما لقيامه بشيء ما ألجلك

نحن ممتنون جدا لك ل... Nagyon hálásak vagyunk a ...

تستخدم عندما تريد أن تشكر شخصا ما لقيامه بشيء ما ألجلك

ال شكر على واجب. بل على العكس:
الشكر موصول لك!

Semmiség. Ellenkezőleg: nekünk kell köszönetet
mondani neked!

تستخدم عندما يشكرك أحد ما عن شيء ما، ولكنه/لكنها أسدى لك معروفا

Dilekler - 
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التحيات الخاصة بالفصول من... Ünnepi üdvözlet ...

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة

عيد ميالد مجيد وسنة جديدة سعيدة! Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet!

تستخدم في المملكة المتحدة لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة

فصح مجيد! Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بيوم الفصح
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عيد شكر مجيد! Boldog Hálaadást!

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية لالحتفال بعيد الشكر

سنة جديدة سعيدة! Boldog Új Évet!

تستخدم لالحتفال بالسنة الجديدة

أعياد مجيدة! Kellemes Ünnepeket!

تستخدم في الواليات المتحدة األمريكية وكندا لالحتفال باألعطال (خاصة المتعلقة بعيد الميالد/عيد الهانوكا)

عيد هانوكا مجيد! Boldog Hanukát!

تستخدم لالحتفال بعيد الهانوكا

عيد ديوالي سعيد لك. فليكن عيد الديوالي
هذا مضيئا أكثر من ذي قبل.

Boldog Diwalit! Legyen nagyon kellemes az ünnep.

تستخدم لالحتفال بعيد الديوالي

عيد ميالد مجيد! / عيد ميالد سعيد! Boldog Karácsonyt!

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بعيد الميالد

عيد ميالد مجيد وعام جديد سعيد! Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet!

تستخدم في البلدان المسيحية لالحتفال بعيد الميالد والسنة الجديدة
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