
Bevándorlás
Munka

Munka - Általános
magyar eszperantó
Van jogosultságom [országban] dolgozni? Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?

Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban

Szükségem van társadalombiztosítási számra
mielőtt munkát vállalok?

Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi
komencas labori?

Társadalombiztosítási szám

Szükségem van munkavállalási engedélyre? Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Munkavállalási engedély

Mi a minimálbér? Kio estas la nacia minimuma salajro?
Állami minimálbér

___________________vagyok. Mi estas ________________.
Foglalkoztatás

alkalmazott dungata
Foglalkoztatás típusa

munkanélküli senlabora
Foglalkoztatás típusa

vállalkozó entreprenisto
Foglalkoztatás típusa

egyéni vállalkozó memdungito
Foglalkoztatás típusa

gyakornok internulo
Foglalkoztatás típusa

önkéntes volontulo
Foglalkoztatás típusa

szaktanácsadó konsilisto
Foglalkoztatás típusa

Oldal 1 22.05.2023



Bevándorlás
Munka
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni. Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.

Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések
magyar eszperantó
Milyen típusú a munkaszerződés? Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?

Szerződés típusának megérdeklődése

______________ szerződésem van. Mi havas____________ kontrakton.
Szerződés típusa

teljes munkaidős plentempan
Szerződés típusa

részmunkaidős parttempan
Szerződés típusa

határozott idejű limigitan
Szerződés típusa

állandó permanentan
Szerződés típusa

szezonális sezonan
Szerződés típusa

Mikor kapok fizetést? Kiam mi ricevas mian salajron?
Fizetésről való érdeklődés

Szeretnék_________igényelni. Mi ŝatus peti _________.
Szabadnap kérése

szülési szabadság akuŝferion
Szabadság típusa

apasági szabadság akuŝferion (por patro)
Szabadság típusa

Oldal 2 22.05.2023



Bevándorlás
Munka
betegszabadság malsanan salajron

Szabadság típusa

szabadnap feritagojn
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás
magyar eszperantó
Szeretnék többet megtudni az adózásról. Mi ŝatus havi informon sur la impostado.

Adózással kapcsolatos információk kérése

Szeretném bejelenteni a keresetem. Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Bevételek jelentése

Szeretnék egy könyvelőt megbízni az
adóbevallásom elkészítésével.

Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia
impostoreveno.

Könyvelőtől való segítségkérés

Mikor van az adóbevallás elküldésének
határideje?

Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?

Adóbevallás határideje

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

Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon
ĝustatempe?

Büntetés

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

mennyi a visszatérítés? kiom mia repago estas
Adóbevallási lehetőség

mennyit kell még fizetnem? se mi ŝuldas pli imposton
Tax return option
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