
Kedvet kaptál a netes társkereséshez? Összegyűjtöttünk jónéhány társkereső oldalt: 

Elittárs: Diplomások és igényes egyedülállók társkeresője 

tarskereso.elittars.hu  

  

Love.hu: Magyarország egyik legnagyobb INGYENES társkeresője! 

love.hu 

  

Tinder: 10 milliárd párral a háta mögött a Tinder óta már másképpen találkoznak egymással 

az emberek. Nem csupán egy randialkalmazásról van szó. A Tinder olyan hatékony eszköz, 

mellyel új embereket ismerhetsz meg, bővítheted társasági hálódat, utazás közben helyiekkel 

találkozhatsz, és olyan emberekre bukkanhatsz, akikkel egyébként soha nem találkoznál. A 

Tinderen könnyű és szórakoztató új kapcsolatokra szert tenni – jobbra pöccintéssel 

kedvelheted az embert, balra pöccintve mellőzheted. Ha valaki viszont kedvel téged, máris 

pár vagytok! Párjaiddal cseveghetsz, majd telefonodat félretéve kimozdulhatsz és valami új 

élményre tehetsz szert a való világban. Ilyen egyszerű az egész! 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tinder&hl=hu 

  

Randivonal: Komoly site, komoly kapcsolatokért! Csak pár kattintás a boldogság. Mire 

vársz? 

A Randivonal az ország egyik legnagyobb online társkereső oldala, ahol a regisztrált tagok 

többsége komoly kapcsolatot keres. Az igényes tartalom érdekében az oldalt folyamatosan 

moderálják. A részletes keresési feltételeknek köszönhetően könnyű kiszűrni azokat a 

felhasználókat, akik valóban érdekelnek minket és paramétereik alapján illenek is hozzánk. 

Az oldal hátránya, hogy nincs rajta chat felület, így lassabb lehet a felek közti kommunikáció, 

mint más oldalakon, azonban a mobilra optimalizált felülettel és az ingyenesen letölthető 

mobil applikációval bárhonnan elérhetjük kiszemeltünket. 

randivonal.hu  

  

Párom.hu: Ha tartós kapcsolatot keresel... Magyarország első számú társkereső oldala, 80%-

os sikeraránnyal, azoknak akik tartós kapcsolatot keresnek! Egyedülálló módon nálunk 

távolság alapján keresheted meg leendő társkereső párod! Add meg lakhelyed és hogy hány 

km-es körzetben keresel! 

parom.hu 

  

Páratlan.hu: A Páratlan társkereső barátságos, egyszerű használni és folyamatosan újabb 

lehetőségeket kínál! 

partalan.hu 

  

Lovebox: Társkereső komoly kapcsolatra vágyóknak. Több mint 15 éve. 

lovebox.hu 

  

Csajok és Pasik: A Happy End itt kezdődik. A Csajok és Pasik a legnagyobb magyar 

közösségi társkereső. 

csajokespasik.hu 

  

Freelove: Szerelem csak egy kattintás 
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freelove.hu 

  

Társügynökség: Minden egy randival kezdődik! Gyere és találd meg nálunk azt, akit mindig 

is kerestél! Napról napra egyre többen keresik nálunk a szerelmet. Ne feledd, hogy mi 

nemcsak egy egyszerű társkereső vagyunk! Ha elakadnál a társkeresében, akkor Mi örömmel 

segítünk Neked, hogy minél előbb megtaláld az igazit! 

tarsugynokseg.hu 

  

Kedvesem.hu: Ahol a kapcsolatok egy életre szólnak. 

kedvesem.hu 

  

Badoo: Chat, randi és új barátok 

badoo.com 

  

TársasTér: Ez az ingyenes oldal lehetőséget nyújt a magány feloldására. Itt társat, barátokat, 

azonos érdeklődésű embereket találhat az, aki elmúlt 40 éves vagy aki fogyatékkal élő 

nagykorú. Nem ígérünk csodákat. Nem biztos, hogy itt a nagy szerelmet találja meg, de 

persze az sem lehetetlen. Olyan társat vagy társakat azonban biztosan találhat, akik a jövőben 

figyelni tudnak Önre, akikre számíthat, akivel megoszthatja gondolatait és érdeklődési körét. 

tarsaster.hu 

  

Vagyokneked: A VagyokNeked.hu prémium társkereső oldalon egy ajánlórendszert 

működtető professzionális algoritmus előszűri az egymáshoz illő, releváns párkeresőket, így 

nem kell órákat eltölteni a megfelelő társ megtalálásával. A regisztráció során kitöltendő 

kérdőív a világlátást, személyiséget, gondolkodásmódot, habitust, érdeklődési kört és még sok 

egyéb tényezőt összefűző, elemző és kiértékelő algoritmus alapján lett összeállítva. Az oldal 

jól kezelhető, átlátható, és ami a legfontosabb, hogy az adatlapokat tapasztalt moderátorok 

ellenőrzik, ezáltal biztosítják a gondtalan társkeresést. 

vagyokneked.hu 

  

Ujszerelem.hu: "AZ ÚJRAKEZDŐK TÁRSKERESŐJE" Akik már túl vannak egy hosszabb 

kapcsolaton és nehezen tudják elképzelni, hogyan is kezdjék újra a pártalálást, nekik készült 

ez az online társkereső. Miért is olyan fontos ez? Mert többen járnak ebben a cipőben és 

sokkal egyszerűbb olyan emberekkel ismerkedni, akik hasonló ösvényt tapostak már ki 

életükben és szintén kicsit meg vannak ijedve az újrakezdéstől. Az oldal felépítése logikus, 

mobilon is tökéletesen használható, arra pedig tökéletesen alkalmas - a felhasználói közeget 

figyelembe véve -, hogy egy új kapcsoaltot kezdjünk el ápolni a régi kihülése után. 

ujszerelem.hu 

  

50 plusz klub: Ahol az 50 felettiek találkoznak 

50plusz-klub.hu 

  

RandiTime: Itt az idő a minőségi netes társkereséshez! A RandiTime.hu-n csak fotóval lehet 

regisztrálni, így nagyobb eséllyel találhatsz társat, barátot! Nálunk nincsen havi vagy üzenet 

díj, INGYENES minden és az is marad! 

randitime.hu 
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Rátalálsz.hu: A társkereső, ahol könnyen rád talál a szerelem! Keresed a párod az ország sok 

pontjából? A Ratalalsz.hu társkereső oldal településenkénti listájából könnyebben 

megtalálhatod azt a társkereső személyt aki szimpatikus lehet számodra. Használd sok sikerrel 

és reméljük hamarosan megtalálod az igazit. Társkereső oldal - adatlapjait regisztráció nélkül 

is megnézhetőek.Ingyenes használat és regisztráció 

Keress a fényképes társkeresők között kedvedre. 

ratalalsz.hu 

  

Lelkitárs.com: A társkeresés nálunk korlátozások nélkül történik! Nálunk nincsenek trükkös, 

frusztráló korlátozások! Korlátlan mennyiségű üzenetet küldhetsz! Az összes kép korlátozás 

nélkül megtekinthető! Mivel számunkra fontos az adatvédelem és tudjuk, hogy tagjainknak 

fontos a diszkréció, a társkeresésben csak a tagok szabhatnak határt. Te döntöd el, hogy ki 

láthatja az adatlapod! Regisztrált tagként lehetőséged van korlátozni adatlapod 

megtekinthetőségét, elérhetőségét, fényképeid megjelenítését. Fórumon és Chaten is 

beszélgethetsz! 

lelki-tars.com 

  

Cupydo.hu: A CUPYDO célja, hogy a társkereső oldalak között modern és hatékony 

felületet biztosítson tagjainak. Nálunk mindenki megtalálja, amit keres, legyen az barátkozás, 

ismerkedés vagy tartós kapcsolat. Fő irányelvünk, hogy a társkeresésben a lehető legnagyobb 

segítséget nyújtsuk Neked. 

A párkereső oldalak kihívása, hogy megfelelő eszközökkel, és felhasználóbázissal segítsék új 

és meglévő társkeresőiket. Nálunk lehetőséged van olyan szingli nőkkel és férfiakkal 

ismerkedni, akikkel a sors talán sosem hozott volna össze szórakozóhelyen, az utcán, vagy 

baráti társaságon keresztül. 

cupydo.hu 

  

Első Találkozás: A komoly kapcsolatok élőben születnek, az igazit viszont segíthetünk 

megtalálni! 

elsotalalkozas.hu 

  

Randi másképp: A Randi másképp csapata személyes találkozások mellett kötelezte el 

magát. Hisszük és valljuk, hogy a számítógép mögül fel kell állni ahhoz, hogy valódi 

kapcsolatokat teremthessünk. A mi célunk nem egy újabb online társkereső létrehozatala volt, 

hanem egy olyan offline lehetőség megteremtése, ahol különböző programok során 

találkozhatnak, ismerkedhetnek a társkeresők. 

randimaskepp.hu 

  

Duals Társkereső: A Duals Társkereső Iroda NEM online társkereső! Az őszinteség, a 

hazugságoktól mentes társkeresés és a teljes diszkréció jár Neked! 

duals-tarskereses.hu  

  

Love4me: Társkeresés gyorsan, egyszerűen és hatékonyan, ingyen. Egy teljesen ingyenes 

online társkereső és randi oldal amelynek célja az ismerkedés, flörtölés és társkeresés. Az 

oldalra könnyen és gyorsan lehet regisztrálni és használata kézenfekvően egyszerű. Minden 

szolgáltatás ingyenes de ez nem megy a minőség rovására. Tehát kijelenthetjük hogy a 

mottónk: társkeresés, flört és randi. 

love4me.hu 

  

  

http://ratalalsz.hu/
http://lelki-tars.com/
http://cupydo.hu/
http://elsotalalkozas.hu/
http://randimaskepp.hu/
http://duals-tarskereses.hu/
http://love4me.hu/


Szívküldi: Ingyenes társkereső, társkeresés akár regisztráció nélkül is! Egyedülálló 

szolgáltatás az online tárkeresők piacán. Ha nem szeretne hirdetni, csak társat keresni, nem 

szükséges regisztrálnia.75%-os sikerarány! 

szivkuldi.hu 

 

Origorandi.hu: "MI HÍR A SZERELEM ÜGYÉBEN?" Ahogyan a neve is mutatja, sokak 

kedvenc hírportáljának, az Origónak online társkeresőjéről van szó. Rengeteg felhasználóval 

és köztük igazán komoly társkeresőkkel rendelkezik az oldal. Mobilos használhatósága 

kifejezetten praktikus, a kommunikáció egyszerű, az adatlapok pedig sokatmondók. Könnyen 

rátalálhatunk a nekünk tetsző felhasználókra, már csak kölcsönös szimpátiának kell lennie. A 

regisztráció elfogadásának ideje maxium 24 óra, de néha perceken belül megtörténik. A 

társkeresők jó véleménnyel vannak, sokan találták már meg az Origorandin az igazit. 

origorandi.hu 

 

Rtlrandi.hu: "A SZERELEM GYORSAN JÖN" Az RTL társkeresőjét sokan ismerik, akik az 

RTL.hu-t sűrűn látogatják. A társkeresők többsége gyorsan reagál a levelekre. A komoly 

társkeresés számukra fontos, hiszen nem egyszerű kalandokért regisztráltak az oldalra, így 

csak azok regisztráljanak, akik valóban komolyan is gondolják. Az oldal összetett 

keresőmotort tartalmaz, így a legapróbb tulajdonságra is szűrhetünk annak érdekében, hogy a 

legideálisabb felhasználókat megtaláljuk 

rtlrandi.hu 

  

Biztosrandi.hu: - "ÖSSZEHOZZUK A RANDIT"  A tizedik gyöngyszem viszont kicsit 

kakukktojás, ugyanis itt az online jelentkezés után a való életben, szervezett esteken 

találkozhatunk a másik nem képviselőivel. Minirandikat és közös partykat szerveznek, ahol a 

jó hangulat mellett ismerkedhetünk bájos hölgyekkel és sármos férfiakkal egyaránt. Akiknek 

nincs idejük leszervezni egy randit és vannak annyira merészek, hogy így ismerkedjenek 

másokkal, azok könnyen rátalálhatnak az igazira a Biztosrandi rendezvényein, csak egy 

regisztráción múlik az egész.  

biztosrandi.hu 

  

Találka.hu: Hozd létre a tökéletes profilt, tölts fel korlátlanul képeket, flörtölj, levelezz, 

keresd az Igazit! 

talalka.hu 
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