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Mi serĉas _______________ por lui. Szeretnék _______________ bérelni.

Diri, ke vi volas lui ion

ĉambron szoba
Tipo de loĝejo

apartamenton lakás
Tipo de loĝejo

studĉambron stúdiólakás / garzon
Tipo de loĝejo

izolite starantan domon ház
Tipo de loĝejo

partizolite starantan domon ikerház
Tipo de loĝejo

vicdomon sorház
Tipo de loĝejo

Kiom estas la monate lupago? Mennyibe kerül a havi bérleti díj?
Peti, kiom la rento estas

Ĉu estas utilecoj inkludata? A közművek benne vannak a bérleti díjban?
Peti, se la elspezoj por elektro, gaso kaj akvo estas inkluzivitaj

Kiom estas la deponejo? Mennyibe kerül a letét?
Peti, kiom la deponejo estas

Kiam mi povas veni por spektado? Mikor nézhetném meg?
Peti kiam vi povos vidi la loĝejon

La apartamento estas _____________. A lakás ____________.
Diri, ĉu la loĝejo estas meblita aŭ ne
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meblita bútorozott

Kondiĉo de la apartamento

nemeblita bútorozatlan
Kondiĉo de la apartamento

Ĉu estas dombestoj permesataj? Lehet kisállatokat tartani?
Peti, se dombestoj estas permesitaj

Kiel mi povas ŝanĝi la energioprovizanton? Hogyan tudok szolgáltatót váltani?
Peti kiom vi povas ŝangi la energioprovizanton

Kiom da aliaj luantoj vivas en la apartamento? Hányan laknak a lakásban?
Peti, kiom da aliaj personoj vivas en la apartamento

Kiom da personoj jam videblis la apartamenton Hányan jöttek már megnézni a lakást?
Peti kiom da personoj jam videblas la apartamenton

Ĉu mi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la
elektraj kaj gasaj instaladoj?

Megnézhetném az eddigi a villany- és gázszámlákat?

Peti, se vi povas vidi la ĉekojn/raportojn de la elektraj kaj gasaj instaladoj

Kiom longa estas la lizkontrakto? Milyen hosszú a bérlet időtartama?
Peti kiom longa la lizkontrakto estas

Ĉu estis iaj disputoj inter najbaroj? Voltak viták a szomszédokkal?
Peti, se estis malkonsentoj inter la najbaroj

Kio renovigadoj estis faritaj? Milyen javításokat végeztek?
Peti kion renovigadoj estis faritaj

Kiomaĝa estas la kaldrono kaj kiam estis laste
inspektita?

Milyen idős a bojler és mikor volt utoljára ellenőrizve?

Peti kiomjara la kaldrono estas kaj kiam ĝi laste estis inspektita

Kiam la elektro de la apartamento estis
kontrolita?

Mikor voltak a kábelek utoljára kicserélve?

Peti kiam la elektro de la apartamento estis kontrolita
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Kiu vivas supre/malsupre/apude? Ki lakik a szomszédban/felső szomszédban/alsó

szomszédban?
Peti kiu loĝas en la apartamento supre/alsupre/najbare

Ĉu estas parkadospaco? Van parkoló is?
Peti, se estas parkadospaco por via aŭto

Ĉu iu iam murdis tie? Történt itt gyilkosság?
Peti, se iu estis murdita tie

Ĉu _____________ funkcias? Működik a __________?
Peti, se la instalado funkcias

la dukto csőhálózat
Instalado

la hejtado fűtés
Instalado

Ĉu la bienulo prizorgas riparojn? A főbérlő felelős a javításokért?
Peti kiu komisias fari riparojn

Kie estas la metroj de la gaso kaj elektro? Hol a víz- és gázóra?
Peti kie la gasa kaj la elektra metroj estas

Ĉu vi havas instrukciolibroj kaj garantioj por la
elektraj eroj?

Van használati utasítás és garancia az elektronikai
berendezéseken?

Peti se estas instrukciolibroj kaj garantioj por la elektraj eroj

Kiu provizas la energion, la larĝbendan
interreton kaj la telefonon?

Melyik szolgáltató biztosítja az áramot, internetet és
telefont?

Peti kiuj provizas la energion, la larĝbendan interreton kaj la telefonon

Kie estas la termostato? Hol a hőfokszabályzó?
Peti se vi povas vidi la termostaton

Ĉu mi povas vidi la certifikaton de la
gasosekureco?

Láthatnám a gázbiztonsági tanúsítványt?

Peti se vi povas vidi la certifikaton de la gasosekureco
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Kiom da proponoj jam havis? Hányan tettek már ajánlatot?

Peti kiom proponojn la domo havis

Kiom longe ĝi estis sur la merkato? Mióta árulják a házat?
Peti kiom longa la domo estis sur la merkato

Kial la vendistoj movas? Miért árulják a házat?
Peti kial la domo estas vendita

Kiom longe la vendisto vivis tie? Mióta élt itt az előző lakó?
Peti kiom longa la vendisto vivis tie

Kio inkluzivas en la vendo? Mit foglal magában az értékesítés?
Peti kio estas inkluzivas en la vendo

Ĉu estis ia sinkadoproblemo? Voltak problémák a ház süllyedésével?
Peti se estis ajna sinkadoproblemo

Ĉu eblas trovi pli malkaran transfiriendon? Lehetséges olcsóbban átíratni?
Peti pri trovi pli malkaran transfiriendon de laŭleĝa titolo de proprieto

Kio estos konstruita en tiu areo en la estonteco? Miket fognak építeni a környéken?
Peti kion la projektoj de disvolviĝo por tiu areo estas

Ĉu vi povas forpreni la domo de la merkato? Abbahagynák a ház árulását?
Peti se la domo povas esti forprenita al la merkato

Kien la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro
venas?

Hol vették a fürdőszobai és konyhai csempéket?

Peti kie la antaŭaj posedantoj aĉetis la kahelojn de la kuirejo kaj la banĉambro

Kien la fiksaj mebloj venas, ekz.
kuirejokabinetoj?

Hol vették a beépített bútorokat, például a
konyhaszekrényt?

Peti kie la antaŭaj posedantoj aĉetis la fiksaj meblaroj
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