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Welcome Au pair 
 

 

Kedves Au pair! 

 
Ezúton is köszöntünk az Aupairfect au pair programban! 

 
Ennek a könyvnek a megírásával abban szeretnék a segítségedre lenni, hogy a lehető 
legkönnyebben beilleszkedj az új környezetedbe, megtaláld a hangot a gyerekekkel és főleg a 

szüleikkel, hogy könnyebben elvégezd a feladataidat és főleg, hogy jól érezd magad az au pair 
programban. Az au pair kézikönyvben számos praktikus, a mindennapok során hasznos 

információt találsz ami megkönnyíti a munkádat és a mindennapjaidat egy idegen országban. 
Felkészít téged az au pair feladatokra a háztarásban és a gyerekekkel egyaránt, és segítségedre 
lesz a beilleszkedésben egy külföldi családba és egy számodra ismeretlen közösségbe is. 

Tapasztalatból tudom, hogy az első hét bár nagyon izgalmas, nagyon fárasztó és nehéz is lesz 
egyben. Ismeretlen lesz a nyelv, a körülötted lévő emberek. Rengeteg új információt kell 

megjegyezned, és emlékezned kell egy csomó apró részletre. Ez a kézikönyv, segít majd neked 
emlékezni a fontos dolgokra a gyerekekkel kapcsolatos feladataidra, és a háztartási teendőkre. 
Amennyiben a könyvben található információk bármelyike nem érthető, vagy csak szükséged 

van további kiegészítésre lépj kapcsolatba velünk.  
Számunkra az a legfontosabb hogy fantasztikus,  emlékezetes és hasznos időt tölts el au 

pairként a fogadó családoddal, amire mindig szívesen emlékszel majd vissza, és amiből profitálsz 
majd a későbbiek során. 
Gratulálunk a döntésedhez, és üdvözlünk az au pair programban! 

         

       Varga Mateidesz Katalin 

  Aupairfect 
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Welcome Au pair 
 
 
 

Dear Au pair, 
 

Welcome to the Aupairfect Advisory Agency! We are looking forward to working with you.  
This Au Pair Handbook is designed to provide you with practical information about the au pair 

job and living in a foreign country. This handbook provides information on how to 
 

 Prepare for your time and your au pair duty 

 Settle in for a successful year with your new host family and community 
 

The first few weeks will be exciting for you, but we know that it can also be hard to learn so 
many things at once.  This handbook will help you remember most of the things you need to 
know about your host family, your responsibilities and the household. Use this handbook all year 

to help you remember all the details. We will review each page of this book with you in detail to 
make sure you understand everything.  It is important for you to ask questions about anything 

you do not understand so we can explain it to you differently. The Aupairfect would like to wish 
you a very exciting and memorable year. Congratulations on your decision to become an au pair! 
 

Warm Regards, 
 

            
  
                            Katalin Varga Mateidesz     
                 Aupairfec 
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Utazási 

előkészületek 

 

 

 

 
Mit vigyél magaddal 
Semmiképpen ne pakold be a teljes gardróbodat. Tudom, lányok esetében nagy a kísértés, de 

próbálj meg jól válogatni. A kint léted alatt is vásárolgatsz majd magadnak, így biztosan lesz 
elegendő ruhád. Kényelmes, szellős ruhákat vigyél magaddal, olyanokat, amiket szeretsz, és jól 

érzed benne magad, és olyanokat is amiket nem sajnálsz, ha esetleg munka közben tönkre 
megy. Kisgyerekekkel foglalkozol majd, könnyen érheti a ruhát baleset!  Ügyelj arra, hogy 
munka közben a házban is mindig tiszta legyél.  

A csomagod méreteire a repülőtársaságok súly, és méret korlátozása miatt is érdemes figyelned. 
Költséges dolog akár csak fél kilóval is túllépni a megengedett súlyhatárt.  

Amennyiben elektromos készülékeket viszel (telefontöltő, hajszárító stb…) nézz 
utána, hogy ezek használhatók-e abban az országban, ahová utazol. Ha nem, még 
itthon szerezz be egy átalakító elosztót.  

Vigyél magaddal valami apró, magyar vonatkozású ajándékot a gyerekeknek, és a szülőknek. Ez 
egy szép gesztus, és igazán nem kerül sokba. 

 
 

Utazás 
Az első és legfontosabb a kiutazásoddal kapcsolatosan, hogy a kiutazásodat magadnak kell 

fizetned. Mi segítünk neked az utazásod megszervezésében, vagy olcsó repülőjegyet találni, de 
ezeknek te is utána nézhetsz az interneten. . Az utazásod részleteit, időpontját időben tudasd a 

fogadó családoddal. Nem kellemes egy idegen repülőtéren egyedül álldogálni és várakozni, hogy 
felvegyenek. 

A családok nagy része várja a leendő au pairt a repülőtéren, és mi is ezt a megoldást 
támogatjuk. Amennyiben a család nem vár a reptéren, az országon belüli utazási költségeket ők 
állják. 
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Preparing for your travel  

 
 
 

 
 
Packing 

As the day of departure come closer, you will need to sort out your wardrobe and select clothes 
that will be compatible with the climate and your job you are going to. Try not to overload 

yourself, since by the end of your contract you will have accumulated as much again. It will 
probably be a while before you establish a social life, so concentrate mainly on your working 
necessities. Some au pairs are happy to live in jeans, shorts and T-shirts, but you will have to 

adapt this according to your preference and that of your employers. Whatever you decide, try to 
look neat and presentable at all times.  

Avoid taking electrical appliances because our system differs from Britain's and the plugs are not 
compatible. Also you might need your computer, and cell phone charger, so try to buy an 
adaptor before travelling.  

You might also want to pack a few small items of sentimental value which will help make your 
new room more familiar and homely.  

It is a good idea to buy each of the children a small gift to present to them upon arrival. These 
needn't be expensive; small souvenirs of your home town might suffice, and help to win them 
over initially.  

 
Travel 

You must pay for your own travel costs.  
If you need that we are able to offer advice on travel, but mostly you will have to sort out your 
own arrangements. You should shop around for the best bargain, remembering that it is 

preferable to pay extra for a confirmed reservation on the outward journey.  
Since the family may offer to meet you at the airport, last minute bargains and standby fares 

are not ideal. It is always better to have an open return ticket, so that you will feel more in 
control of the situation. 
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              Találkozás a fogadó családdal 

 

 
 
Repülőtér - Az első találkozás 

A legtöbb au pair először a repülőtéren találkozik a vendéglátó családdal. Miután már előzőleg 
fotókon és az online interjú során találkoztatok, nem lesz nehéz felismerni egymást. A családok 

táblát készítenek a neveddel, ez alapján könnyen megtalálhatod majd őket. Az utazásod és 
megérkezésed idejét tudasd a fogadó családoddal, hogy biztosan időben odaérjenek 
érted, ne kellejen órákig egyedül álldogálnod egy ismeretlen repülőtéren. Öltözz 

kényelmesen a repüléshez, lehetőleg olyan ruhába, ami nem gyűrődik. Senki nem várja tőled, 
hogy úgy nézz ki megérkezésedkor, mint egy Vouge modell, de ne felejtsd el, milyen fontos az 

első benyomás. A másik fontos dolog az időjárás, amire fel kell készülni. Ellenőrizd az utazásod 
előtt, milyen időjárás várható a fogadó országban, ne érjenek meglepetések. 
 

Megérkezés a családba - Törd meg a jeget 
Biztos lehetsz benne, hogy a család, főleg a gyerekek, pontosan olyan izgatottak lesznek mint 

te. Számukra is új ez a helyzet, főleg ha az első au pairük vagy. 
Segíts nekik megismerni téged, tarts a tarsolyodban néhány kérdést (akár az interjú 
kérdésekből), ami alapján már a haza úton is beszélgethettek. Győzd le a szégyenlősségedet és 

kommunikálj bátran. Senki nem várja tőled a tökéletes beszélgetést, de fontos, hogy 
kommunikatív legyél! A gyerekek általában nagyon érdeklődők az új családtag iránt. 

Mutathatsz a telódon családi, vagy baráti fotót, biztos szívesen megnézik, és ez megkönnyíti a 
beszélgetést is. 

  
Még ha nagyon fáradt is vagy, ne várj másnapig a kicsomagolással. Ha kipakolod a 
holmidat és kirakod a személyes tárgyaidat, otthonossá teszed az új szobádat. Reggel felébredés 

után is jobban érzed majd magad. 
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Your First Days with Your Host Family 
 
 

Meeting at the Airport 
You will be responsible for arranging and paying their own travel and fares as far as the capital 
of their chosen country, any port or airport nearest to the host family. Your host family then 

becomes responsible for your safe journey to their home/resident. It is important to keep 
contact with your host family and keep them informed about your precise arriving date and 

hour. Cannot be anything frightening than standing alone a foreign Airport. 
 
Breaking the Ice 

Don't assume that the task of breaking the ice is solely the family's responsibility. It is a good 
idea to give each of the children a small gift to present to them upon arrival. These needn't be 

expensive; small souvenirs of your home town might suffice, and help to win them over initially.  
To overcome your own shyness, focus your attention on the children, especially if you don't feel 
at home with the language.  

Children usually are curious about the newcomer, and they should start the conversation about 
you, your home town or your family. It is also a good idea to take and show some photo to 

them. It can be interesting and lead the conversation. 
 No one will expect you to be a great conversationalist, but some attempts at general small talk 
is advantageous. If the children are withdrawn at first, they will soon start to respond if you pay 

them enough attention. No matter how tired you are when you first arrive, spend a little time 
socialising with the family before going off to your room. You will probably be given a tour of the 

house and be offered some refreshment. It would be unusual if you were expected to do any 
work on your first day but show your willingness to help even if you are very jet-lagged and 
ready to fall into bed. Families nearly always expect you to eat your first meal with them so you 

can get to know each other better. Providing you're not too exhausted, it's a good idea to 
unpack as soon as possible. A bare and unfamiliar room can be depressing to wake up to, so try 

to get it organised before you go to bed. 
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Az első napok legfontosabb teendői 

 

 

 

 
Ismerkedj a feladataiddal 

Az első nap fő célja az, hogy minél hamarabb megismerd és megtanuld a napi teendőidet. 
A család, főleg az anyuka az első néhány napban mindent részletesen elmond majd neked, 
figyelj, nagyon és ha szükséges jegyzetelj. 

Az első napokban még csak kísérletet se tegyél arra, hogy megváltoztasd a dolgokat a 
háztartásban, még akkor sem, ha neked hatékonyabb ötleteid vannak.  

Az elsőszámú feladatod, hogy mindent úgy végezz és intézz el, ahogyan azt elvárják 
tőled. Később, ha már megismertek és elégedettek veled, kísérletet tehetsz a dolgok 

megváltoztatására. 
 
Ismerkedj meg a házzal és a speciális berendezésekkel 

 Kérj kulcsot a házhoz (bár ezt valószínűleg kérés nélkül is megkapod majd).  
 Tanuld meg kezelni a riasztót és tanuld meg a kódját. 

 Ismerkedj meg a háztartási eszközök működésével. Ha valami nem világos kérdezz rá. Ez 
sokkal egyszerűbb, mint, később esetleg telefonálgatni, hogy hogyan működik a sütő, 
vagy a mosógép. 

 Nagyon fontos, a gyerekek testi épségének megóvása érdekében, minden lehetséges 
veszélyforrást felfedezz a házban. 

 Amennyiben a családnak van úszómedencéje, soha. semmilyen körülmények között nem 
engedheted a gyerekeket a vízhez, felügyelet nélkül. 
 

Ismerd meg a napirendedet 
Gyakorlott vendéglátó családok már előre írott napirenddel készülnek az au pairek fogadására. 

Ez átláthatóbbá teszi a feladatokat, tisztázza az elvárásokat, főleg az első időszakban, amíg 
minden napi  rutinná nem válik. Mindkét fél közös érdeke, hogy mihamarabb belerázódj a 
hétköznapokba.  
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In the few days of your stay with your 

host family, you should 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Play and be with the children and visit with the host family as much as possible 
You may feel shy or homesick, but spending time with your new host family will help you bond 

with them and become comfortable more quickly than if you spend your free time alone in your 
room. Ask how to find the grocery store, bank, post office, library, and local parks. 
 

Ask how to get from the host family home to specific sites where you’ll need to take the 
children: school, lessons, playgrounds, etc. Familiarize yourself with your new surroundings and 

don’t be afraid to ask questions. Set up a time to talk with your host parents about any 
questions that, came up their children, disciplinary approach, or household. 
 

Ask your host parents about “house rules.” 
Your host family may have guidelines about house guests, television viewing, computer usage, 

car usage, or a variety of things. Ask them if they have any rules they would like you to follow 
while you are living with them. Set up a time for a weekly meeting with your host parents. This 
will be a time when you can both share challenges and successes, ask questions and set goals 

for the coming week. 
 

If you will be driving as an au pair ask them for giving to you some practice hours 
It is important to get familiar with driving on the other side of the rode. You must be a confident 
driver by the time you start to be on duty. 

 
Get a library card for the local library 

You can check out books, movies and CDs for free. You will also be able to take your host 
children to the library for story time and other events. You’ll need your passport or Identification 

Card to apply for your library card. 



 

 
 

10 

 

 
 

 

Csak attól fogadj el tanácsot, aki már járt ott 

ahová te készülsz! 
 

Only take advice from an expert who has been 
where you want to go to! 

 
 

www.aupairfect.hu 

www.aupairfect.com 

 
info@aupairfect.hu 

info@aupairfect.com 

+36 20 323 6961 

 
 

 
Rendeld meg au pair kézikönyvünket és legyél te is perfekt au pair! 

Order the full version of this book via our website! 

 
We look forward to hearing from you! 

 


