
Személyes
Jókívánságok

Jókívánságok - Házasság
magyar vietnámi
Gratulálok! Nagyon sok boldogságot kívánok! Chúc hai bạn hạnh phúc!

Friss házaspárnak gratulációkor

Gratulálok és a legjobbakat kívánom
mindkettőtöknek az esküvőtök napján.

Chúc mừng hạnh phúc hai bạn!

Frissen összeházasodott párnak gratulációkor

Gratulálok házasságkötésetek alkalmából! Chúc mừng bạn đã đưa chàng / nàng về dinh!
Nem hivatalos, egy friss házaspárnak gratuláció, akiket elég jól ismersz

Gratulálok az "igen"-hez! Chúc mừng hoa đã có chủ!
Nem hivatalos, egy friss házaspárnak gratuláció, akiket elég jól ismersz

Gratulálok a menyasszonynak és a
vőlegénynek a házasságkötésetek alkalmából.

Chúc mừng cô dâu chú rể trong ngày trọng đại nhé!

Friss házasoknak gratuláció

Jókívánságok - Eljegyzés
magyar vietnámi
Gratulálok az eljegyzésetekhez! Chúc mừng hai bạn đã đính hôn!

Standard formula eljegyzéshez gratulációhoz

A legjobbakat kívánom mindkettőtöknek
eljegyzésetek alkalmából.

Chúc cặp đôi mới đính hôn may mắn và hạnh phúc!

Nemrég eljegyzett párnak gratuláció

Gratulálok az eljegyzésetekhez. Remélem
nagyon boldogok lesztek együtt.

Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn hạnh
phúc bên nhau!

Nemrég eljegyzett párnak gratuláció

Gratulálok az eljegyzésetekhez. Remélem
nagyon boldoggá fogjátok tenni egymást.

Chúc mừng lễ đính ước của hai bạn. Chúc hai bạn ở bên
nhau hạnh phúc!

Nemrég eljegyzett párnak gratuláció

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

Chúc mừng hai bạn đã đính hôn? Các bạn đã chọn
ngày cho đám cưới chưa?

Nemrég eljegyzett párnak gratuláció, akiket jól ismersz és az esküvő felől érdeklődés
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Jókívánságok - Szülinapok és Évfordulók
magyar vietnámi
Boldog születésnapot! Chúc mừng sinh nhật!

Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán

Boldog születésnapot! Sinh nhật vui vẻ!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán

Még kétszer ennyit! Chúc mừng sinh nhật!
Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán

Nagyon sok boldogságot kívánok ezen a
különleges napon.

Chúc bạn sinh nhật vui vẻ!

Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán

Váljon valóra az összes álmod! Boldog
születésnapot!

Chúc mọi điều ước của bạn thành sự thật. Sinh nhật vui
vẻ!

Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán

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

Chúc bạn một sinh nhật vui vẻ và tuyệt vời!

Általános szülinapi köszöntő, gyakran szülinapi kártyán

Boldog évfordulót! Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới!
Általános évfordulós kívánság, gyakran köszöntő kártyán

Boldog ... évfordulót! Chúc mừng kỉ niệm... năm ngày cưới!
Évfordulós kívánság, amikor valami különlegeset ünnepelnek (pl: 25. évfordulót)

.... év után is együtt boldogan. Sok boldogságot
az évforduló alkalmából!

... năm và vẫn hạnh phúc như ngày đầu. Chúc mừng kỉ
niệm ngày cưới!

A házasság időtartamának kihangsúlyozása és jókívánságok átadása

Gratulálok a Porcelán Lakodalomhoz! Chúc mừng đám cưới Đồng/Sứ!
Huszadik házassági évfordulókor

Gratulálok az Ezüstlakodalomhoz! Chúc mừng đám cưới Bạc!
25. házassági évforduló
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Gratulálok a Gyémántlakodalomhoz! Chúc mừng đám cưới Ruby!

40. házassági évfordulókor

Gratulálok a Gyöngylakodalomhoz! Chúc mừng đám cưới Ngọc trai!
30. házassági évfordulókor

Gratulálok a Vászonlakodalomhoz! Chúc mừng đám cưới San hô!
35. házassági évforduló

Gratulálok az Aranylakodalomhoz! Chúc mừng đám cưới Vàng!
50. házassági évfordulókor

Gratulálok a Gyémántlakodalomhoz! Chúc mừng đám cưới Kim cương!
60. házassági évfordulókor

Jókívánságok - Jobbulást kívánás
magyar vietnámi
Jobbulást! Chúc bạn chóng bình phục!

Általános jobbulást kívánás, gyakran üdvözlőkártyán

Remélem, hogy nemsokára jobban leszel. Chúc bạn chóng khỏe.
Általános jobbulást kívánás

Reméljük, hogy minél hamarabb jobban leszel. Chúng tôi chúc bạn sớm khỏe.
Általános jobbulást kívánás több személytől

Rád gondolok és remélem, hogy hamarosan
jobban leszel.

Mong bạn sớm khỏe lại.

Általános jobbulást kívánás

Mindenki nevében a ..., jobbulást kívánunk. Mọi người ở... chúc bạn chóng khỏe.
Kollégák jobbulást kívánása

Gyógyulj meg hamar! Mindenki gondol rád itt. Chúc bạn chóng khỏe. Mọi người ở đây đều rất nhớ bạn.
Kollégák jobbulást kívánása

Jókívánságok - Általános gratuláció
magyar vietnámi

Oldal 3 22.05.2023



Személyes
Jókívánságok
Gratulálok a ...! Chúc mừng bạn đã...

Általános gratuláció

Nagyon sok sikert és szerencsét kívánok neked
a ....

Chúc bạn may mắn và thành công với...

Amikor valakinek sok sikert kívánunk a jövőben

Sok sikert kívánok a ... Chúc bạn thành công trên con đường...
Amikor valakinek sok sikert kívánunk a jövőben

Szeretnénk gratulálni a .... Chúng tôi muốn gửi lời chúc mừng bạn đã...
Amikor valakinek gratulálsz valamiért

Szép munka volt a ... Làm... tốt lắm!
Gratuláció

Gratulálok a jogosítványodhoz! Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi lấy bằng lái xe!
Gratuláció, amikor valaki megszerezte a jogosítványát

Szép munka volt. Tudtuk, hogy meg fogod tudni
csinálni.

Làm tốt lắm. Chúng tôi biết bạn sẽ thành công mà!

Amikor egy közeli barátnak, családtagnak gratulálsz

Grat! Chúc mừng!
Nem hivatalos, viszonylag elterjedt gratuláció röviden

Jókívánságok - Akadémiai eredmények
magyar vietnámi
Gratulálok a diplomádhoz! Chúc mừng lễ tốt nghiệp của bạn!

Amikor valaki lediplomázott az egyetemen

Gratulálok a sikeres vizsgádhoz! Chúc mừng bạn đã vượt qua bài thi / bài kiểm tra!
Amikor valaki levizsgázott

Na ki a király? Szép munka volt a vizsga! Ai mà giỏi thế? Chúc mừng bạn đã hoàn thành tốt bài thi
nhé!

Amikor valaki nagyon jól teljesített egy vizsgán, nagyon közvetlen
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Gratulálok a mester diplomádhoz és sok sikert
kívánok a jövőben!

Chúc mừng bạn đã lấy được bằng thạc sĩ và chúc bạn
đi làm may mắn!

Amikor valaki befejezte a mesterképzést és sok sikert kívánsz a jövőhöz

Gratulálok az érettségihez és sok sikert a
későbbiekben!

Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc
bạn may mắn trong tương lai.

Gratuláció valaki érettségijéhez, de amikor nem vagyunk biztosak benne hogy továbbtanul vagy dolgozni
kezd

Gratulálok az érettségidhez és a lejobbakat
kívánok a munkád során.

Chúc mừng bạn đạt được kết quả tốt nghiệp cao. Chúc
bạn may mắn trên con đường sự nghiệp!

Gratuláció valaki érettségijéhez, aki utána elkezd dolgozni

Gratulálok az egyetemi felvételihez. A
legjobbakat kívánom.

Chúc mừng bạn đã trúng tuyển đại học! Chúc bạn tận
hưởng quãng đời sinh viên của mình!

Gratuláció az egyetemi felvételihez

Jókívánságok - Részvét kifejezése
magyar vietnámi
Mélységesen sokkolva hallottuk, hogy ... ilyen
hirtelen elhunyt és szeretnék együttérzésünket /
részvétünket nyilvánítani.

Chúng tôi vô cùng đau lòng khi hay tin... đã ra đi rất đột
ngột, và muốn gửi lời chia buồn sâu sắc tới bạn.

Valaki halála után részvét nyilvánítása

Mélységesen sajnáljuk a veszteséget. Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát của bạn.
Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak

Szeretném részvétemet nyilvánítani ezen a
szomorú napon.

Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc với sự mất mát lớn lao
của bạn.

Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak

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

Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột
của cháu / anh / chị...

Valaki halála után részvét nyilvánítása a családnak

Kérlek fogadd részvétünket ebben a nehéz
időszakban.

Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới anh chị
trong những giờ phút khó khăn này.

Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak
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Lélekben veled és a családoddal vagyunk
ezekben a nehéz időkben.

Chúng tôi xin chia buồn với sự mất mát to lớn của anh /
chị và gia quyến.

Valaki halála után részvét nyilvánítása a közeli rokonoknak, barátoknak

Jókívánságok - Szakmai sikerek
magyar vietnámi
Sok sikert kívánunk az új munkádhoz a .... Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...

Amikor valakinek sok sikert kívánsz az új munkájához

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

Mọi người tại... chúc bạn may mắn với công việc mới.

Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához

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

Chúng tôi chúc bạn may mắn với công việc mới tại...

Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához

Sok sikert az új munkahelyen. Chúc bạn thành công với công tác mới.
Amikor régi kollégák kívánnak sok sikert az új munkához

Gratulálok, hogy megkaptad az állást! Chúc mừng bạn đã kiếm được công việc mới!
Gratuláció valakinek, aki egy új, jól jövedelmező állást kapott

Sok sikert az első munkanapodon a ... Chúc bạn có ngày làm việc đầu tiên may mắn tại...
Amikor sok sikert kívánsz valakinek az első napján az új munkahelyen

Jókívánságok - Születés
magyar vietnámi
Nagy örömmel hallottuk, hogy megszületett a
fiatok/lányotok. Gratulálunk!

Chúng tôi rất vui khi nghe tin bé trai/bé gái nhà bạn mới
chào đời. Chúc mừng gia đình bạn!

Gratuláció a szülőknek

Gratulálunk az új jövevényhez! Chúc mừng gia đình bạn có thêm thành viên mới!
Gratuláció a szülőknek

Minden jót kívánunk az újdonsült anyukának és
a kisbabának.

Chúc mừng mẹ tròn con vuông nhé!

Gratuláció az újdonsült anyukának
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Gratulálunk a gyönyörű újszülött
kislányhoz/kisfiúhoz!

Chúc mừng hai vợ chồng và bé trai/bé gái mới chào đời!

Gratuláció a szülőknek a kisbabához

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

Chúc mừng hai vợ chồng đã lên chức bố mẹ! Mình tin
rằng hai bạn sẽ là những người bố người mẹ tuyệt vời.

Gratuláció a szülőknek a kisbabához

Jókívánságok - Köszönet
magyar vietnámi
Nagyon köszönöm a ... Cảm ơn bạn rất nhiều vì...

Általános köszönő üzenet

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

Hai vợ chồng tôi xin cảm ơn bạn vì...

Amikor saját és valaki más nevében köszönsz meg valamit

Nem is tudom, hogyan köszönhetném meg.... Thật không biết cảm ơn bạn bao nhiêu cho đủ vì đã...
Amikor valakinek nagyon hálás vagy valamiért

Hálánk jeléül fogadd el ... Tôi xin gửi bạn một chút quà để cảm ơn bạn đã...
Amikor valakinek köszönőajándékot adsz

Szeretnénk kifejezni hálánkat a .... Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới... vì đã...
Amikor nagyon hálás vagy valakinek valamiért

Nagyon hálásak vagyunk a ... Chúng tôi vô cùng cảm ơn bạn đã...
Amikor őszintén meg szeretnél köszönni valamit

Semmiség. Ellenkezőleg: nekünk kell
köszönetet mondani neked!

Không có gì đâu! Chúng tôi phải cảm ơn bạn mới phải.

Amikor valaki megköszön neked valamit, de ő is tett érted valamit.

Jókívánságok - Ünnepek, üdvözletek
magyar vietnámi
Ünnepi üdvözlet ... Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!

USA-ban karácsonykor és szilveszterkor
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Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet! Chúc bạn Giáng sinh vui vẻ và Năm mới hạnh phúc!

Karácsonykor és új évkor az Egyesült Királyságban

Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Chúc mừng ngày lễ Phục sinh!
Keresztény országokban Húsvét vasárnap

Boldog Hálaadást! Chúc mừng lễ Tạ ơn!
Hálaadáskor Amerikában

Boldog Új Évet! Chúc mừng năm mới!
Új évkor

Kellemes Ünnepeket! Chúc ngày lễ vui vẻ!
Amerikában és Kanadában az ünnepekkor (különösen Karácsonykor és Hanukakor)

Boldog Hanukát! Chúc mừng lễ Hannukah!
Hanuka ünneplésekor

Boldog Diwalit! Legyen nagyon kellemes az
ünnep.

Chúc bạn lễ Diwali vui vẻ và rạng rỡ!

Diwali ünneplésekor

Boldog Karácsonyt! Giáng sinh vui vẻ! / Giáng sinh an lành!
Keresztény országokban Karácsonykor

Boldog Karácsonyt és Boldog Új Évet! Chúc bạn Giáng sinh và Năm mới hạnh phúc!
Keresztény országokban Karácsonykor és Új Évkor
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