
Bevándorlás
Munka

Munka - Általános
magyar török
Van jogosultságom [országban] dolgozni? [ülke] için çalışma iznim var mı?

Annak megkérdezése, hogy dolgozhat-e az adott országban

Szükségem van társadalombiztosítási számra
mielőtt munkát vállalok?

Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik
numarasına ihtiyacım var mı?

Társadalombiztosítási szám

Szükségem van munkavállalási engedélyre? Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Munkavállalási engedély

Mi a minimálbér? Asgari ücret ne kadar?
Állami minimálbér

___________________vagyok. Ben ___________________.
Foglalkoztatás

alkalmazott çalışıyorum
Foglalkoztatás típusa

munkanélküli işsizim
Foglalkoztatás típusa

vállalkozó girişimciyim
Foglalkoztatás típusa

egyéni vállalkozó serbest meslek sahibiyim
Foglalkoztatás típusa

gyakornok stajyerim
Foglalkoztatás típusa

önkéntes gönüllüyüm
Foglalkoztatás típusa

szaktanácsadó danışmanım
Foglalkoztatás típusa
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Bevándorlás
Munka
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni. Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.

Szabadúszóként való regisztrálás

Munka - Szerződések
magyar török
Milyen típusú a munkaszerződés? Ne tür bir iş sözleşmeniz var?

Szerződés típusának megérdeklődése

______________ szerződésem van. Sözleşmem ______________.
Szerződés típusa

teljes munkaidős tam zamanlı
Szerződés típusa

részmunkaidős yarı zamanlı
Szerződés típusa

határozott idejű süreli sözleşme
Szerződés típusa

állandó kalıcı
Szerződés típusa

szezonális mevsimlik
Szerződés típusa

Mikor kapok fizetést? Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Fizetésről való érdeklődés

Szeretnék_________igényelni. _________ için başvurmak istiyorum.
Szabadnap kérése

szülési szabadság annelik izni
Szabadság típusa

apasági szabadság babalık izni
Szabadság típusa
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Bevándorlás
Munka
betegszabadság hastalık izni

Szabadság típusa

szabadnap günlük izin
Szabadság típusa

Munka - Adóbevallás
magyar török
Szeretnék többet megtudni az adózásról. Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.

Adózással kapcsolatos információk kérése

Szeretném bejelenteni a keresetem. Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Bevételek jelentése

Szeretnék egy könyvelőt megbízni az
adóbevallásom elkészítésével.

Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle
anlaşacağım.

Könyvelőtől való segítségkérés

Mikor van az adóbevallás elküldésének
határideje?

Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?

Adóbevallás határideje

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

Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder
miyim?

Büntetés

Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ? ______________ hakkında bana kim haber verecek?
Érdeklődés afelől, ki fog szólni, ha önnek adó-visszatérítése van, vagy többet kell fizetnie.

mennyi a visszatérítés? geri ödeme miktarı
Adóbevallási lehetőség

mennyit kell még fizetnem? daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Tax return option
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