
Bevándorlás
Lakhatás

Lakhatás - Lakásbérlés
magyar cseh
Szeretnék _______________ bérelni. Hledám _______________ k pronájmu.

Bérlési szándék kijelentése

szoba pokoj
Szállás típusa

lakás byt
Szállás típusa

stúdiólakás / garzon studio
Szállás típusa

ház rodinný dům
Szállás típusa

ikerház dvojdomek
Szállás típusa

sorház řadový dům
Szállás típusa

Mennyibe kerül a havi bérleti díj? Kolik stojí měsíční nájem?
Bérleti díj felől való érdeklődés

A közművek benne vannak a bérleti díjban? Je ve výši nájmu zahrnuta voda, elektřina atd.?
Annak megkérdezése, hogy a villany, gáz és vízfogyasztás a bérleti díjban vannak-e

Mennyibe kerül a letét? Kolik je záloha?
A letét felől való érdeklődés

Mikor nézhetném meg? Kdy mohu přijít a podívat se na pokoj/dům atd.?
Látogatás időpontja

A lakás ____________. Byt je _____________.
Bútorozott vagy bútorozatlan
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Bevándorlás
Lakhatás
bútorozott zařízený

Lakás állapota

bútorozatlan nezařízený
Lakás állapota

Lehet kisállatokat tartani? Jsou zvířata v tomto druhu ubytování povolena?
Annak megkérdezése, hogy kisállatokat lehet-e tartani

Hogyan tudok szolgáltatót váltani? Jak mohu změnit dodavatele energie?
Szolgáltatóváltás felőli érdeklődés

Hányan laknak a lakásban? Kolik dalších nájemníků žije v tomto bytě?
A lakás többi lakója felől való érdeklődés

Hányan jöttek már megnézni a lakást? Kolik lidí se již přišlo podívat na tento byt?
Annak megkérdezése, hányan voltak már megnézni a lakást

Megnézhetném az eddigi a villany- és
gázszámlákat?

Mohu vidět podklady pro instalaci elektřiny a plynu?

Az addigi villany/gázszámlák elkérése

Milyen hosszú a bérlet időtartama? Na jak dlouho je nájemní doba?
Bérlet időtartama felől való érdeklődés

Voltak viták a szomszédokkal? Vyskytly se nějaké neshody mezi sousedy?
Szomszédokkal való viszony felőli érdeklődés

Milyen javításokat végeztek? Jaké renovace byly udělány?
Javítások felől való érdeklődés

Milyen idős a bojler és mikor volt utoljára
ellenőrizve?

Jak je kotel starý a kdy byl naposledy zkontrolován?

Bővebb információ kérése a bojlerről

Mikor voltak a kábelek utoljára kicserélve? Kdy byl naposledy obnoven elektrický obvod v bytě?
Utolsó kábelcsere időpontja felől való érdeklődés
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Ki lakik a szomszédban/felső
szomszédban/alsó szomszédban?

Kdo bydlí nahoře/dole/vedle?

Annak megérdeklődése, kik laknak a szomszédban

Van parkoló is? Nachází se tam i parkovací místo?
Parkolóhely felől való érdeklődés

Történt itt gyilkosság? Byl zde někdo zavražděn?
Annak megérdeklődése, hogy megöltek-e valakit a lakásban

Működik a __________? Funguje ____________?
Annak megérdeklődése, hogy a berendezések működnek-e

csőhálózat Instalatérství
Berendezés

fűtés topení
Berendezés

A főbérlő felelős a javításokért? Má domovník/domovnice na starost opravy?
Annak megérdeklődése, hogy ki felelős a javításokért

Hol a víz- és gázóra? Kde jsou plynoměry a elektroměry?
Víz- és gázóra hollétének megkérdezése

Van használati utasítás és garancia az
elektronikai berendezéseken?

Máte nějaké pokyny nebo záruční listy na elektrické
spotřebiče?

Annak megkérdezése, hogy az elektronikus berendezéseken van-e garancia, és van-e hozzájuk használati
utasítás

Melyik szolgáltató biztosítja az áramot,
internetet és telefont?

Kdo je dodavatelem energie, televizního a telefonního
vysílání?

Szolgáltatók felőli érdeklődés

Hol a hőfokszabályzó? Mohu se podívat na termostat?
Hőfokszabályzó megtekintése

Láthatnám a gázbiztonsági tanúsítványt? Mohu vidět cerfifikát o bezpečnosti plynu?
Gázbiztonsági tanúsítvány elkérése

Oldal 3 22.05.2023



Bevándorlás
Lakhatás

Lakhatás - Lakásvásárlás
magyar cseh
Hányan tettek már ajánlatot? Kolik nákupních nabídek domu bylo předloženo?

Annak megkérdezése, hányan tettek ajánlatot a házra

Mióta árulják a házat? Jak dlouho byl tento dům na realitním trhu?
Annak megkérdezése, mióta árulják a házat

Miért árulják a házat? Proč se prodejci toho domu stěhují pryč?
Annak megkérdezése, hogy miért árulják a házat

Mióta élt itt az előző lakó? Jak dlouho zde žil prodejec?
Annak megkérdezése, mióta élt ott az előző lakó

Mit foglal magában az értékesítés? Co je zahrunuté v prodeji?
Annak megkérdezése, hogy mit foglal magában az értékesítés

Voltak problémák a ház süllyedésével? Byly zde nějaké problémy s podlahou?
Annak megkérdezése, hogy voltak-e problémák a ház süllyedésével

Lehetséges olcsóbban átíratni? Existuje levnější varianta převédení vlastnictví majetku?
Annak megérdeklődése, hogy hogyan lehet a legolcsóbban átruházni a jogcímet

Miket fognak építeni a környéken? Jaké jsou budoucí rozvojové projekty pro tuto oblast?
annak megérdeklődése, hogy milyen fejlesztési projekteket terveznek a környéken

Abbahagynák a ház árulását? Můžete stáhnout tento dům z trhu?
Annak megkérdezése, hogy a ház árulását abbahagynák-e

Hol vették a fürdőszobai és konyhai
csempéket?

Kde jste koupili kachličky do kuchyně a koupelny?

Annak megérdeklődése, hogy az előző lakók hol vették a fürdőszobai és konyhai csempét

Hol vették a beépített bútorokat, például a
konyhaszekrényt?

Kde jste koupili vystavěný nábytek, např: kuchyňskou
linku?

Annak megérdeklődése, hol vették az előző tulajdonosok a beépített bútorokat
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