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Acomodação - 
árabe húngaro

أنا أبحث عن ____________ لإليجار. Szeretnék _______________ bérelni.

اإلعالم بأنك تريد استئجار شيء ما

غرفة szoba

نوع المسكن

شقة lakás

نوع المسكن

شقة كبيرة stúdiólakás / garzon

نوع المسكن

منزل منفصل ház

نوع المسكن

منزل شبه منفصل ikerház

نوع المسكن

منزل ذي شرفة sorház

نوع المسكن

كم سيكلفني اإليجار شهريا؟ Mennyibe kerül a havi bérleti díj?

السؤال عن كلفة اإليجار

هل المرافق متضمنة؟ A közművek benne vannak a bérleti díjban?

السؤال إن كانت تكاليف الكهرباء، الغاز والماء متضمنة

كم مبلغ اإليداع؟ Mennyibe kerül a letét?

السؤال عن مبلغ اإليداع المطلوب
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متى يمكنني القدوم للمشاهدة؟ Mikor nézhetném meg?

السؤال عن الوقت الذي يمكنك فيه رؤية المسكن

الشقة ______________.  A lakás ____________.

اإلعالم فيما إذا كان المسكن مفروشا أم ال

مفروشة bútorozott

وضع الشقة

غير مفروشة bútorozatlan

وضع الشقة

هل الحيوانات األليفة مسموحة؟ Lehet kisállatokat tartani?

السؤال إن كان امتالك الحيوانات األليفة مسموحا

كيف يمكنني تشغيل التزويد بالطاقة؟ Hogyan tudok szolgáltatót váltani?

السؤال عن طريقة تشغل التزويد بالطاقة

كم عدد المستأجرين اآلخرين الذي يعيشون
في الشقة؟

Hányan laknak a lakásban?

السؤال كم عدد األشخاص اآلخرين الذين يعيشون في الشقة

كم عدد المشاهدات السابقة؟ Hányan jöttek már megnézni a lakást?

السؤال عن عدد األشخاص الذين شاهدوا الشقة بالفعل

هل يمكنني رؤية تقارير وشيكات التركيب
الكهربائي والغاز؟

Megnézhetném az eddigi a villany- és gázszámlákat?

السؤال إن كان يمكنك رؤية تقارير وشيكات التركيب الكهربائي والغاز

كم مدة اإليجار؟ Milyen hosszú a bérlet időtartama?

السؤال عن مدة اإليجار
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هل هناك أية مشاكل بين الجيران؟ Voltak viták a szomszédokkal?

السؤال إن كانت هناك مشاكل بين الجيران

ما هي التجديدات التي أجريت؟ Milyen javításokat végeztek?

السؤال عن التجديدات التي تمت على الشقة

ما هو عمر الغالية ومتى كانت المرة
األخيرة التي تم فحصها؟

Milyen idős a bojler és mikor volt utoljára ellenőrizve?

السؤال عن عمر الغالية ومتى كانت المرة األخيرة التي تم فحصها

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة؟ Mikor voltak a kábelek utoljára kicserélve?

متى تمت إعادة تركيب أسالك الشقة

من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة؟ Ki lakik a szomszédban/felső szomszédban/alsó
szomszédban?

السؤال من يعيش في الشقة العليا/السفلى/المقابلة

هل هناك مكان للركن؟ Van parkoló is?

السؤال إن كان هناك مكان لركن سيارتك

هل قتل أحدهم هنا من قبل؟ Történt itt gyilkosság?

السؤال إن كان هناك حاالت قتل هنا

هل _________________ يعمل؟ Működik a __________?

السؤال إن كانت المرافق تعمل

السباكة csőhálózat

المرافق

التسخين fűtés

المرافق

من هو الشخص المسؤول عن اإلصالحات؟ A főbérlő felelős a javításokért?

السؤال عن الشخص المسؤول عن اإلصالحات
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أين هي عدادات الغاز والكهرباء؟ Hol a víz- és gázóra?

السؤال عن عدادي الغاز والكهرباء

هل لديكم أية دليل تعلميات أو كفاالت
على المعدات الكهربائية؟

Van használati utasítás és garancia az elektronikai
berendezéseken?

السؤال إن كان هناك دليل تعليمات وكفاالت على المعدات الكهربائية

من يزود بالطاقة، اإلنترنت والهاتف
المنزلي؟

Melyik szolgáltató biztosítja az áramot, internetet és
telefont?

السؤال عن الشخص الذي يزود بالطاقة، واإلنترنت والهاتف المنزلي

أين هو مقياس الحرارة؟ Hol a hőfokszabályzó?

السؤال إن كان يمكنك رؤية مقياس الحرارة

هل يمكنني رؤية شهادة األمان الخاص
بالغاز؟

Láthatnám a gázbiztonsági tanúsítványt?

السؤال إن كان يمكنك رؤية شهادة األمان الخاص بالغاز
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كم عدد العروض التي تلقاها المنزل؟ Hányan tettek már ajánlatot?

السؤال عن عدد العروض التي تلقاها المنزل

كم من الوقت قضى المنزل في السوق؟ Mióta árulják a házat?

السؤال عن المدة التي قضاها المنزل في السوق

لماذا ينتقل البائعون؟ Miért árulják a házat?

السؤال عن سبب بيع المنزل

كم المدة التي عاشها البائع في هذا
المنزل؟

Mióta élt itt az előző lakó?

السؤال عن المدة التي عاشها البائع هنا

Página 4 23.05.2023



Imigração
Acomodação

ما الذي تتضمنه عملية البيع Mit foglal magában az értékesítés?

ما الذي تتضمنه عملية البيع

هل كانت هناك أية مشاكل في األرض؟ Voltak problémák a ház süllyedésével?

السؤال إن كان هناك أية مشاكل في األرض

هل من الممكن إيجاد نقل ملكية أقل
سعرا؟

Lehetséges olcsóbban átíratni?

السؤال عن إيجاد طريقة أقل سعرا لتحويل الملكية القانونية

ما الذي سيتم بناؤه في المنطقة في
المستقبل؟

Miket fognak építeni a környéken?

السؤال عن مشاريع التطوير في المنطقة

هل يمكنك إخراج هذا المنزل من السوق؟ Abbahagynák a ház árulását?

السؤال إن كان المنزل سيخرج من السوق

من أين تم جلب بالط الحمام والمطبخ ؟ Hol vették a fürdőszobai és konyhai csempéket?

السؤال من أين اشترى المالكون السابقون بالط الحمام والمطبخ

من أين جلب المالكون األثاث الثابت،
خزانات المطبخ؟

Hol vették a beépített bútorokat, például a
konyhaszekrényt?

السؤال من أين جلب المالكون األثاث الثابت
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