
Μετανάστευση
Δουλειά

Δουλειά - Γενικά
eλληνικά Ουγγρικά
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα]; Van jogosultságom [országban] dolgozni?

Για να ρωτήσετε αν μπορείτε να δουλέψετε στην χώρα προορισμού σας

Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων,
πριν αρχίσω να εργάζομαι;

Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt
munkát vállalok?

Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων πριν να αρχίσετε να δουλεύετε

Χρειάζομαι άδεια εργασίας; Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Για να ρωτήσετε αν χρειάζεστε άδεια εργασίας

Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός; Mi a minimálbér?
Για να ρωτήσετε σχετικά με τον εθνικό κατώτατο μισθό

Είμαι _________________. ___________________vagyok.
Για να δηλώσετε την επαγγελματική σας κατάσταση

μισθωτός alkalmazott
Καθεστώς απασχόλησης

άνεργος munkanélküli
Καθεστώς απασχόλησης

επιχειρηματίας vállalkozó
Καθεστώς απασχόλησης

αυτοαπασχολούμενος egyéni vállalkozó
Καθεστώς απασχόλησης

ασκούμενος σε πρακτική gyakornok
Καθεστώς απασχόλησης

εθελοντής önkéntes
Καθεστώς απασχόλησης

σύμβουλος szaktanácsadó
Καθεστώς απασχόλησης
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Μετανάστευση
Δουλειά
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας
αυτοαπασχολούμενος.

Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.

Υπόδειξη ότι θέλετε να εγγραφείτε ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος

Δουλειά - Συμβόλαια
eλληνικά Ουγγρικά
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε; Milyen típusú a munkaszerződés?

Για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τον τύπο συμβολαίου

Έχω ένα ______________ συμβόλαιο. ______________ szerződésem van.
Για να δηλώσετε τι τύπου συμβόλαιο έχετε

πλήρους απασχόλησης teljes munkaidős
Τύπος συμβολαίου

μερικής απασχόλησης részmunkaidős
Τύπος συμβολαίου

ορισμένης διάρκειας határozott idejű
Τύπος συμβολαίου

μόνιμο állandó
Τύπος συμβολαίου

εποχιακός szezonális
Τύπος συμβολαίου

Πότε θα λάβω το μισθό μου; Mikor kapok fizetést?
Για να ρωτήσετε πότε θα λάβετε το μισθό σας

Θα ήθελα να ζητήσω _________. Szeretnék_________igényelni.
Για να ζητήσετε άδεια

άδεια μητρότητας szülési szabadság
Τύπος άδειας

άδεια πατρότητας apasági szabadság
Τύπος άδειας
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Μετανάστευση
Δουλειά
επίδομα ασθενείας betegszabadság

Τύπος άδειας

μέρες άδεια szabadnap
Τύπος άδειας

Δουλειά - Φορολογικές δηλώσεις
eλληνικά Ουγγρικά
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με φόρους.

Szeretnék többet megtudni az adózásról.

Ερώτηση σχετικά με τους φόρους

Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου. Szeretném bejelenteni a keresetem.
Για να δηλώσετε ότι θέλετε να αναφέρετε τις αποδοχές σας

Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με
βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.

Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom
elkészítésével.

Για να υποδείξετε ότι θέλετε να προσλάβετε λογιστή για να σας βοηθήσει με την φορολογική σας
δήλωση

Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την
φορολογική μου δήλωση;

Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?

Για να ζητήσετε την προθεσμία για να στείλετε την φορολογική σας δήλωση

Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν
στείλω την φορολογική μου δήλωση
εγκαίρως;

Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az
adóbevallásom?

Για να ρωτήσετε αν υπάρχουν κυρώσεις αν δεν στείλετε την φορολογική σας δήλωση εγκαίρως

Ποιος θα με ενημερώσει ______________; Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Για να ρωτήσετε πως θα πληροφορηθείτε αν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αν θα πρέπει να
πληρώσετε παραπάνω φόρους

πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν mennyi a visszatérítés?
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης

αν χρωστάω περισσότερο φόρο mennyit kell még fizetnem?
Δυνατότητα φορολογικής δήλωσης
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