
Život v zahraničí
Bydlení

Bydlení - Pronájem
česky maďarsky
Hledám _______________ k pronájmu. Szeretnék _______________ bérelni.

Uvádět, že si chcete něco pronajmout

pokoj szoba
Druh ubytování

byt lakás
Druh ubytování

studio stúdiólakás / garzon
Druh ubytování

rodinný dům ház
Druh ubytování

dvojdomek ikerház
Druh ubytování

řadový dům sorház
Druh ubytování

Kolik stojí měsíční nájem? Mennyibe kerül a havi bérleti díj?
Dotaz, kolik stojí nájem

Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.? A közművek benne vannak a bérleti díjban?
Dotaz, jestli jsou účty za vodu a elektřinu zahrnuty v ceně

Kolik je záloha? Mennyibe kerül a letét?
Dotaz o záloze

Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.? Mikor nézhetném meg?
Dotaz, kde se můžete přijít podívat na dané ubytování

Byt je _____________. A lakás ____________.
Uvést, jestli dané ubytování je zařízeno nebo ne
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zařízený bútorozott

Stav bytu

nezařízený bútorozatlan
Stav bytu

Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena? Lehet kisállatokat tartani?
Dotaz, jestli jsou povolená zvířata

Jak mohu změnit dodavatele energie? Hogyan tudok szolgáltatót váltani?
Dotaz, jak je možné změnit dodavatele energie

Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě? Hányan laknak a lakásban?
Dotaz, kolik dalších lidí žije v bytě

Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt? Hányan jöttek már megnézni a lakást?
Dotaz, kolik lidí se již přišlo podívat na byt

Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a
plynu?

Megnézhetném az eddigi a villany- és gázszámlákat?

Dotaz, jestli se můžete podívat na kontroly elektrické a plynové instalace

Na jak dlouho je nájemní doba? Milyen hosszú a bérlet időtartama?
Dotaz, na jak dlouho je nájemní doba

Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy? Voltak viták a szomszédokkal?
Dotaz, jestli se vyskytly neshody mezi sousedy

Jaké renovace byly udělány? Milyen javításokat végeztek?
Dotaz, jaké renovace byly udělány

Jak je kotel starý a kdy byl naposledy
zkontrolován?

Milyen idős a bojler és mikor volt utoljára ellenőrizve?

Dotaz, jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován

Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v
bytě?

Mikor voltak a kábelek utoljára kicserélve?

Dotaz, kdy v bytě byla naposledy předělány elektrické obvody
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Kdo bydlí nahoře/dole/vedle? Ki lakik a szomszédban/felső szomszédban/alsó

szomszédban?
Dotaz, kdo bydlí v bytě nad/po/vedle nás

Nachází se tam i parkovací místo? Van parkoló is?
Dotaz, jestli je tam parkovací místo pro auto

Byl zde někdo zavražděn? Történt itt gyilkosság?
Dotaz, jestliže byl tady někdo zavražděn

Funguje ____________? Működik a __________?
Dotaz, jestli všechno funguje

Instalatérství csőhálózat
Vybavení

topení fűtés
Vybavení

Má domovník/domovnice na starost opravy? A főbérlő felelős a javításokért?
Dotaz, kdo má na starost opravy

Kde jsou plynoměry a elektroměry? Hol a víz- és gázóra?
Dotaz, kde jsou plynoměry a elektroměry

Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na
elektrické spotřebiče?

Van használati utasítás és garancia az elektronikai
berendezéseken?

Dotaz, jestli jsou dostupné pokyny a zárukční listy na elektrické spotřebiče

Kdo je dodavatelem energie, televizního a
telefonního vysílání?

Melyik szolgáltató biztosítja az áramot, internetet és
telefont?

Dotaz, kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního vysílání

Mohu se podívat na termostat? Hol a hőfokszabályzó?
Dotaz, jestli se můžete podívat na termostat

Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu? Láthatnám a gázbiztonsági tanúsítványt?
Dotaz, jestli se můžete podívat na certifikát o bezpečnosti plynu

Bydlení - Nákup
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maďarsky
Kolik nákupních nabídek domu bylo
předloženo?

Hányan tettek már ajánlatot?

Dotaz, kolik nabídek měl daný dům

Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu? Mióta árulják a házat?
Dotaz, jak dlouho byl dům na realitním trhu

Proč se prodejci toho domu stěhují pryč? Miért árulják a házat?
Dotaz, proč se tento dům prodává

Jak dlouho zde žil prodejec? Mióta élt itt az előző lakó?
Dotaz, jak dlouho prodejec žil v daném domě

Co je zahrunuté v prodeji? Mit foglal magában az értékesítés?
Dotaz, co je zahruté v prodeji

Byly zde nějaké problémy s podlahou? Voltak problémák a ház süllyedésével?
Dotaz, jestli se vyskytly nějaké problémy s podlahou domu

Existuje levnější varianta převédení vlastnictví
majetku?

Lehetséges olcsóbban átíratni?

Dotaz, jestli je možné najít levnější převod vlastnictví nemovitosti

Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto
oblast?

Miket fognak építeni a környéken?

Dotaz, jaké jsou rozvojové projekty pro tuto oblast

Můžete stáhnout tento dům z trhu? Abbahagynák a ház árulását?
Dotaz, jestli daný dům může být stáhnut z realitního trhu

Kde jste koupili kachličky do kuchyně a
koupelny?

Hol vették a fürdőszobai és konyhai csempéket?

Dotaz, kde předchozí majitelé koupili kachličky do kuchyně a koupelny

Kde jste koupili vystavěný nábytek, např:
kuchyňskou linku?

Hol vették a beépített bútorokat, például a
konyhaszekrényt?

Dotaz, kde předchozí majitelé koupili vystavěný nábytek
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