
Immigratie
Werk

Werk - Algemeen
Nederlands Hongaars
Kan ik in [land] werken? Van jogosultságom [országban] dolgozni?

Vragen of u kan werken in een bepaald land

Heb ik een burgerservicenummer nodig om te
kunnen werken?

Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt
munkát vállalok?

Vragen of u een burgerservicenummer nodig heeft om te werken

Heb ik een werkvergunning nodig? Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Vragen of u een werkvergunning nodig heeft

Wat is het nationale minimumloon? Mi a minimálbér?
Navragen wat het minimumloon is van het land

Ik ben ___________________ . ___________________vagyok.
Verklaren wat uw arbeidspositie is

werkende alkalmazott
Type arbeidspositie

werkloos munkanélküli
Type arbeidspositie

een ondernemer vállalkozó
Type arbeidspositie

een zelfstandige egyéni vállalkozó
Type arbeidspositie

een stagair gyakornok
Type arbeidspositie

een vrijwilliger önkéntes
Type arbeidspositie

een consultant szaktanácsadó
Type arbeidspositie
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Ik zou mij graag registreren als een
professionele freelancer.

Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.

Aangeven dat u zich graag wil registreren als professionele freelancer

Werk - Contracten
Nederlands Hongaars
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan? Milyen típusú a munkaszerződés?

Zich informeren over het type arbeidsovereenkomst

Ik heb een ______________
arbeidsovereenkomst.

______________ szerződésem van.

Verklaren welk type arbeidsovereenkomst u heeft

voltijdse teljes munkaidős
Type arbeidsovereenkomst

deeltijdse részmunkaidős
Type arbeidsovereenkomst

tijdelijke határozott idejű
Type arbeidsovereenkomst

permanente állandó
Type arbeidsovereenkomst

seizoensgebonden szezonális
Type arbeidsovereenkomst

Wanneer wordt mijn salaris betaald? Mikor kapok fizetést?
Vragen wanneer uw salaris wordt betaald

Ik zou graag _________ aanvragen. Szeretnék_________igényelni.
Verlof aanvragen

moederschapsverlof szülési szabadság
Type verlof
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vaderschapsverlof apasági szabadság

Type verlof

ziekteverlof betegszabadság
Type verlof

vrije dagen szabadnap
Type verlof

Werk - Belastingteruggave
Nederlands Hongaars
Ik zou graag meer informatie willen over
belastingen.

Szeretnék többet megtudni az adózásról.

Navragen van belastingen

Ik zou graag een loonaangifte doen. Szeretném bejelenteni a keresetem.
Verklaren dat u een aangifte van uw loon wil doen

Ik zou graag een boekhouder huren om mij te
helpen met mijn belastingteruggave.

Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom
elkészítésével.

Verklaren dat u graag een boekhouder zou willen huren om u te helpen met uw belastingteruggave

Wanneer is de deadline voor het verzenden van
mijn belastingteruggave?

Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?

Vragen wanneer de deadline is voor uw belastingteruggave

Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave
niet tijdig indien?

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

Vragen of er sancties zijn in geval dat u uw belastingteruggave niet tijdig indient

Wie informeert mij over ______________? Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Vragen wie u op de hoogte brengt van het feit of u recht heeft op een terugbetaling of als u meer belastingen
moet betalen

hoeveel mijn belastingteruggave is mennyi a visszatérítés?
Belastingteruggaveopties
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of ik meer belastingen schuldig ben mennyit kell még fizetnem?

Belastingteruggaveopties
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