
Bevándorlás
Dokumentumok

Dokumentumok - Általános
magyar román
Hol találom a ____űrlapot? Unde pot găsi un formular pentru ____ ?

Űrlap holléte felőli érdeklődés

Mikor állították ki a [dokumentumot]? Când a fost emis [documentul]?
Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése

Hol állították ki a [dokumentumot]? Unde a fost emis [documentul]?
Egy dokumentum kiállítási helyének megkérdezése

Mikor jár le a személyi igazolványa? Când îți expiră ID-ul?
Személyi igazolvány lejárati dátumának megkérdezése

Segítene kitölteni ezt az űrlapot? M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Az űrlap kitöltéséhez történő segítségkérés

Milyen dokumentumokat hozzak magammal? Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Annak megérdeklődése, milyen dokumentumokra lesz szükség

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

Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel
puțin_______.

Mire van szükség a jelentkezéshez

Ellopták a [dokumentumomat]. Mi s-a furat [documentul].
Dokumentum ellopásának bejelentése

_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést. Completez acest formular în numele (lui) _____.
Valaki más részére történő jelentkezés

Az információ bizalmas. Informația este confidențială.
Az információ bizalmas, és nem adják ki harmadik félnek

Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről? Pot primi un număr de înregistrare pentru această
înregistrare?

Írásos igazolás kérése a jelentkezésről

Dokumentumok - Személyes adatok
magyar román
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Hogy hívják? Cum vă cheamă?

Név

Mikor és hol született? Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Születés helye és ideje

Hol lakik? Unde locuiți?
Lakhely

Mi a címe? Care este adresa dumneavoastră?
Cím

Mi az állampolgársága? Ce cetățenie aveți?
Állampolgárság

Mikor érkezett [országba]? Când ați ajuns în [țara]?
Országba való megérkezés időpontja

Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát. Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Személyi igazolvány bemutatása

Dokumentumok - Családi állapot
magyar román
A családi állapotom ___________. Starea mea civilă este ___________.

Családi állapot megadása

egyedülálló/hajadon/nőtlen Singur
Családi állapot

házas Căsătorit/ă
Családi állapot

külön él a házastársától separat/ă
Családi állapot

elvált divorțat/ă
Családi állapot
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élettársi kapcsolatban van concobinaj

Családi állapot

regisztrált élettársi kapcsolatban van într-o uniune civilă
Családi állapot

élettársi kapcsolatban van necăsătorit/ă
Családi állapot

élettársi kapcsolatban van partener/ă de viață
Családi állapot

özvegy văduv/ă
Családi állapot

Vannak gyermekei? Aveți copii?
Gyerekek

Élnek önnel eltartottak? Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care
locuiți?

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

Szeretném egyesíteni a családomat. Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Családegyesítési szándék kifejezése

Dokumentumok - Regisztrálás egy városban
magyar román
Szeretnék regisztrálni. Aș vrea să-mi fac înregistrarea.

Városban való regisztrálás

Milyen dokumentumokat kell magammal
hoznom?

Ce documente trebuie să aduc?

Szükséges dokumentumok

Van regisztrációs díj? Există vreo taxă de înregistrare?
Regisztrációs díj felőli érdeklődés
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Szeretném regisztrálni a lakhelyem. Am venit să-mi înregistrez domiciliul.

Lakóhelyregisztrálás

Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni. Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Erkölcsi bizonyítvány igénylése

Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni. Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Tartózkodási engedély igénylése

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

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.

Egészségbiztosítással kapcsolatos kérdések feltétele

Szükséges magán egészségbiztosítást kötni? Am nevoie de asigurare medicală privată?
Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e privát egészségbiztosítást kötni

Mit fedez a biztosítás? Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Annak megérdeklődése, hogy mit fedez a biztosítás

Kórházi költségek Taxe pentru spitalizare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Szakorvos Onorarii ale medicilor specialiști
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Diagnosztikai vizsgálatok Test de diagnosticare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Műtéti beavatkozás Intervenții chirurgicale
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Pszichiátriai kezelés Tratament psihiatric
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Fogorvosi kezelés Tratamente dentare
Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás
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Szemészeti kezelés Tratamente oftalmologice

Példa arra, hogy mit fedezhet egészségbiztosítás

Dokumentumok - Vízum
magyar román
Miért igényli a beutazási vízumot? De ce solicitați o viză de intrare?

Annak megérdeklődése, hogy valaki miért igényel beutazási vízumot

Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam
[országot]?

Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?

Annak megérdeklődése, hogy szükséges-e vízum az országba való beutazáshoz

Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot? Cum îmi pot extinde viza?
Érdeklődés a vízum meghosszabbításáról

Miért utasították el a vízumjelentkezésem? De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Annak megkérdezése, miért utasították el a vízumjelentkezést

Bejelentkezhetek állandó lakóként? Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Annak megérdeklődése, hogy lehetséges-e állandó lakóként való regisztrálás

Dokumentumok - Vezetés
magyar román
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát? Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?

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

Szeretném regisztrálni a járművemet. Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Járműregisztrálás

Érvényes itt a jogosítványom? Este permisul meu de conducere valid aici?
Annak megérdeklődése, hogy a jogosítványa az országban érvényes-e

Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni. Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere
provizoriu.

Ideiglenes jogosítvány igénylése
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Szeretném lefoglalni a __________. Aș vrea să mă înscriu la __________.

Vezetői vizsga dátumának lefoglalása

elméleti vizsga testul teoretic
Vizsga típusa

gyakorlati vizsga examenul practic
Vizsga típusa

Szeretném megváltoztatni a ____________a
jogosítványomon.

Aș dori să schimb ____________la permisului meu de
conducere.

Jogosítványon szereplő adatok módosítása

cím Adresa
Amit meg szeretne változtatni

név nume
Amit meg szeretne változtatni

fénykép fotografia
Amit meg szeretne változtatni

Szeretnék más kategóriát hozzáadni a
jogosítványomhoz.

Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu
de conducere.

Amit meg szeretne változtatni

Szeretném megújítani a jogosítványom Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Jogosítvány megújítása

Szeretnék pótolni egy___________
jogosítványt.

Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru
că ___________.

Jogosítvány pótlása

elveszett pierdut
Probléma

ellopott furat
Probléma
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sérült distrus

Probléma

Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való
eltiltásom ellen.

Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului
meu de conducere.

Vezetéstől való eltiltás elleni fellebbezés

Dokumentumok - Állampolgárság
magyar román
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni. Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.

Állampolgárság igénylése

Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre? Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Nyelvi tesztre való jelentkezés

Büntetlen előéletű vagyok. Nu am antecedente penale.
Nyilatkozás büntetlen előéletről

Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással. Am nivelul necesar de [limbă].
A szükséges nyelvi szint megléte

Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát. Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală
al [țării].

Általános elméleti vizsga letétele

Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet
benyújtani?

Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?

Díjak

A házastársam [állampolgárság] állampolgár. Partenerul meu este __________.
Házastárs állampolgársága
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