
Bevándorlás
Dokumentumok

Dokumentumok - Általános
magyar arab
Hol találom a ____űrlapot? أين يمكنني إيجاد استمارة

ل________________؟
Űrlap holléte felőli érdeklődés

Mikor állították ki a [dokumentumot]? متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése

Hol állították ki a [dokumentumot]? أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése

Mikor jár le a személyi igazolványa? متى تنتهي صالحية هويتك؟
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése

Segítene kitölteni ezt az űrlapot? هل يمكنك مساعدتي في ملء االستمارة؟
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés

Milyen dokumentumokat hozzak magammal? ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من
أجل______________؟

Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség

Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be
kell mutatnia legalább_______.

للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم
_______________ على األقل.

Mire van szükség a jelentkezéshez

Ellopták a [dokumentumomat]. تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Dokumentum ellopásának bejelentése

_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést. إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن
___________________.

Valaki más részére történő jelentkezés
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Az információ bizalmas. المعلومات سرية.

Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek

Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről? هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا
التطبيق؟

Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok
magyar arab
Hogy hívják? ما هو اسمك؟

Név

Mikor és hol született? هل يمكنك إعالمي بمكان وتاريخ الوالدة
الخاصين بك؟

Születés helye és ideje

Hol lakik? أين تعيش؟
Lakhely

Mi a címe? ما هو عنوانك؟
Cím

Mi az állampolgársága? ما هي جنسيتك؟
Állampolgárság

Mikor érkezett [országba]? أين وصلت إلى [بلد]؟
Országba való megérkezés időpontja

Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát. هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot
magyar arab
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A családi állapotom ___________. حالتي الزوجية هي___________________.

Családi állapot megadása

egyedülálló/hajadon/nőtlen عازب
Családi állapot

házas متزوج
Családi állapot

külön él a házastársától منفصل
Családi állapot

elvált مطلق
Családi állapot

élettársi kapcsolatban van لدي شريك/شريكة في السكن
Családi állapot

regisztrált élettársi kapcsolatban van متزوجان مدنيا
Családi állapot

élettársi kapcsolatban van شريكان غير متزوجين
Családi állapot

élettársi kapcsolatban van في شراكة منزلية
Családi állapot

özvegy أرم/ألرملة
Családi állapot

Vannak gyermekei? هل لديك أطفال؟
Gyerekek
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Élnek önnel eltartottak? هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟

Annak megérdeklődése, hogy valaki anyagi segítséget nyújt-e a vele együtt élőknek

Szeretném egyesíteni a családomat. أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban
magyar arab
Szeretnék regisztrálni. أرغب في التسجيل في المدينة

Városban való regisztrálás

Milyen dokumentumokat kell magammal
hoznom?

ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Szükséges dokumentumok

Van regisztrációs díj? هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Regisztrációs díj felőli érdeklődés

Szeretném regisztrálni a lakhelyem. أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Lakóhelyregisztrálás

Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni. أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن
سلوك

Erkölcsi bizonyítvány igénylése

Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni. أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Tartózkodási engedély igénylése

Dokumentumok - Egészségbiztosítás
magyar arab
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással
kapcsolatban.

أرغب في طرح بعض األسئلة المتعلقة بالتامين
الصحي.

Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele
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Szükséges magán egészségbiztosítást kötni? هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟

Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni

Mit fedez a biztosítás? ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás

Kórházi költségek تكاليف المستشفى
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Szakorvos أجور المختصين
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Diagnosztikai vizsgálatok اختبارات التشخيص
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Műtéti beavatkozás العمليات الجراحية
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Pszichiátriai kezelés العالج النفسي
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Fogorvosi kezelés العالج السني
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Szemészeti kezelés عالج العينين
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum
magyar arab
Miért igényli a beutazási vízumot? لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟

Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot
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Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam
[országot]?

هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz

Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot? كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról

Miért utasították el a vízumjelentkezésem? لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést

Bejelentkezhetek állandó lakóként? هل يمكنني التقدم ألصبح مقيما دائما؟
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés
magyar arab
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát? هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟

Annak megkérdezése, hogy szükséges-e a rendszámcsere az autón, ha idegen országból hozzák be

Szeretném regisztrálni a járművemet. أرغب في تسجيل مركبتي.
Járműregisztrálás

Érvényes itt a jogosítványom? هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e

Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni. أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Ideiglenes jogosítvány igénylése

Szeretném lefoglalni a __________. أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Vezetői vizsga dátumának lefoglalása

elméleti vizsga اختبار نظري
Vizsga típusa
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gyakorlati vizsga اختبار القيادة

Vizsga típusa

Szeretném megváltoztatni a ____________a
jogosítványomon.

أود تغيير _______________ في رخصة
سوقي.

Jogosítványon szereplő adatok módosítása

cím العنوان
Amit meg szeretne változtatni

név االسم
Amit meg szeretne változtatni

fénykép الصورة
Amit meg szeretne változtatni

Szeretnék más kategóriát hozzáadni a
jogosítványomhoz.

أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Amit meg szeretne változtatni

Szeretném megújítani a jogosítványom أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Jogosítvány megújítása

Szeretnék pótolni egy___________
jogosítványt.

أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Jogosítvány pótlása

elveszett ضائعة
Probléma

ellopott مسروقة
Probléma
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sérült متضررة

Probléma

Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való
eltiltásom ellen.

أود استئناف إيقاف رخصتي.
Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság
magyar arab
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni. أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة

صفة].
Állampolgárság igénylése

Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre? أين يمكنني التسجيل الختبار اللغة [لغة]؟
Nyelvi tesztre való jelentkezés

Büntetlen előéletű vagyok. لدي سجل إجرامي نظيف.
Nyilatkozás büntetlen előéletről

Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással. لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
A szükséges nyelvi szint megléte

Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát. أرغب في الحجز الختبار عن المعرفة العامة
للحياة في [بلد].

Általános elméleti vizsga letétele

Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet
benyújtani?

ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Díjak

A házastársam [állampolgárság] állampolgár. زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Házastárs állampolgársága
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