
Bevándorlás
Munka

Munka - Általános
magyar arab
Van jogosultságom [országban] dolgozni? هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟

Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban

Szükségem van társadalombiztosítási számra
mielőtt munkát vállalok?

هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل البدء
بالعمل؟

Társadalombiztosítási szám

Szükségem van munkavállalási engedélyre? هل أنا بحاجة إلذن للعمل
Munkavállalási engedély

Mi a minimálbér? ما هو األجر األدنى في تلك البالد؟
Állami minimálbér

___________________vagyok. أنا________________.
Foglalkoztatás

alkalmazott موظف
Foglalkoztatás típusa

munkanélküli غير موظف
Foglalkoztatás típusa

vállalkozó رائد أعمال
Foglalkoztatás típusa

egyéni vállalkozó أعمل بمفردي
Foglalkoztatás típusa

gyakornok متدرب
Foglalkoztatás típusa
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Bevándorlás
Munka
önkéntes متطوع

Foglalkoztatás típusa

szaktanácsadó مستشار
Foglalkoztatás típusa

Szeretnék szabadúszóként regisztrálni. أود التسجيل كاختصاصي مستقل.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések
magyar arab
Milyen típusú a munkaszerződés? ما هو نوع عقد العمل لديكم؟

Szerződés típusának megérdeklődése

______________ szerződésem van. إنني أعمل بموجب
عقد____________________.

Szerződés típusa

teljes munkaidős دوام كامل
Szerződés típusa

részmunkaidős دوام جزئي
Szerződés típusa

határozott idejű لمدة محدودة
Szerződés típusa

állandó دائم
Szerződés típusa

szezonális موسمي
Szerződés típusa
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Bevándorlás
Munka
Mikor kapok fizetést? متى سأحصل على شيك الراتب؟

Fizetésről való érdeklődés

Szeretnék_________igényelni. أرغب في طلب _______________.
Szabadnap kérése

szülési szabadság إجازة امومة
Szabadság típusa

apasági szabadság إجازة أبوة
Szabadság típusa

betegszabadság إجازة مرضية
Szabadság típusa

szabadnap أيام عطلة
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás
magyar arab
Szeretnék többet megtudni az adózásról. أود الحصول على معلومات بخصوص الضرائب.

Adózással kapcsolatos információk kérése

Szeretném bejelenteni a keresetem. أود اإلعالم عن مكتسباتي
Bevételek jelentése

Szeretnék egy könyvelőt megbízni az
adóbevallásom elkészítésével.

أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات
الضرائب

Könyvelőtől való segítségkérés

Mikor van az adóbevallás elküldésének
határideje?

متى الموعد النهائي إلرسال عائدات الضرائب؟
Adóbevallás határideje
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Bevándorlás
Munka
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el
időben az adóbevallásom?

هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات الضرائب
في الوقت المحدد؟

Büntetés

Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ? من سيعلمني______________________؟
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.

mennyi a visszatérítés? كم مبلغ اإلعادة
Adóbevallási lehetőség

mennyit kell még fizetnem? إن كان علي دفع المزيد من الضرائب
Tax return option
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