
Bevándorlás
Munka

Munka - Általános
magyar görög
Van jogosultságom [országban] dolgozni? Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];

Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban

Szükségem van társadalombiztosítási számra
mielőtt munkát vállalok?

Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν
αρχίσω να εργάζομαι;

Társadalombiztosítási szám

Szükségem van munkavállalási engedélyre? Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Munkavállalási engedély

Mi a minimálbér? Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Állami minimálbér

___________________vagyok. Είμαι _________________.
Foglalkoztatás

alkalmazott μισθωτός
Foglalkoztatás típusa

munkanélküli άνεργος
Foglalkoztatás típusa

vállalkozó επιχειρηματίας
Foglalkoztatás típusa

egyéni vállalkozó αυτοαπασχολούμενος
Foglalkoztatás típusa

gyakornok ασκούμενος σε πρακτική
Foglalkoztatás típusa

önkéntes εθελοντής
Foglalkoztatás típusa

szaktanácsadó σύμβουλος
Foglalkoztatás típusa
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Bevándorlás
Munka
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni. Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας

αυτοαπασχολούμενος.
Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések
magyar görög
Milyen típusú a munkaszerződés? Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;

Szerződés típusának megérdeklődése

______________ szerződésem van. Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Szerződés típusa

teljes munkaidős πλήρους απασχόλησης
Szerződés típusa

részmunkaidős μερικής απασχόλησης
Szerződés típusa

határozott idejű ορισμένης διάρκειας
Szerződés típusa

állandó μόνιμο
Szerződés típusa

szezonális εποχιακός
Szerződés típusa

Mikor kapok fizetést? Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Fizetésről való érdeklődés

Szeretnék_________igényelni. Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Szabadnap kérése

szülési szabadság άδεια μητρότητας
Szabadság típusa

apasági szabadság άδεια πατρότητας
Szabadság típusa
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Bevándorlás
Munka
betegszabadság επίδομα ασθενείας

Szabadság típusa

szabadnap μέρες άδεια
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás
magyar görög
Szeretnék többet megtudni az adózásról. Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με

φόρους.
Adózással kapcsolatos információk kérése

Szeretném bejelenteni a keresetem. Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Bevételek jelentése

Szeretnék egy könyvelőt megbízni az
adóbevallásom elkészítésével.

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

Könyvelőtől való segítségkérés

Mikor van az adóbevallás elküldésének
határideje?

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

Adóbevallás határideje

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

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

Büntetés

Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ? Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.

mennyi a visszatérítés? πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Adóbevallási lehetőség

mennyit kell még fizetnem? αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Tax return option
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