
Maahanmuutto
Vammaistuet

Vammaistuet - 
Esperanto Unkari
Kie mi povas trovi, ĉu mi povas ricevi profitojn
de invalideco?

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális
juttatásokra?

Peti kie vi povas trovi, se vi povas ricevi profitojn de invalideco

Estas la poŝmono imponibla? Adómentesek a juttatások?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio estas la faktoroj, kiuj determinas kiom mi
ricevas?

Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?

Peti kion faktoroj determinas kiom mono vi ricevos

Vammaistuet - 
Esperanto Unkari
Kio estas la kondiĉoj por esti elektebla por la
poŝmono?

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?

Peti kion postuloj determinas, se vi povos havi la poŝmono

Ĉu mi devas esti rilatanta al la persono, ke mi
estas prizorgita?

Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?

Peti se vi devas esti rilatita al la persono, ke vi estas prizorgita por ricevi la poŝmonon

Kiom da horoj semajne mi devas flegi la
persono por esti elektebla peti la profitojn?

Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról
annak érdekében, hogy járjon a támogatás?

Peti kiom da horoj semajne, ke vi devas flegi la personon por esti elektebla por peti la profitojn

Estas la poŝmono imponibla? Adóköteles a támogatás?
Peti se la poŝmono estas imponibla

Kio profitojn mi ricevas? Milyen juttatásokat kaphatok?
Peti kio profitojn vin havos

Ĉu la poŝmono influas aliajn profitojn? A támogatás befolyásol más juttatásokat?
Peti se la poŝmono tuŝas aliajn profitojn

Ĉu mia poŝmono influas la profitojn de la
persono, ke mi estas prizorgita?

A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?

Peti se via poŝmono tuŝas la profitojn de la persono, ke vi estas prizorgita
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Ĉu mi povas apeli kontraŭ la decido? Fellebbezhetek egy döntés ellen?

Peti se vi povas apeli kontraŭ la decido

Kion mi farus, se mia cirkonstancoj ŝanĝus? Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
Peti kion vi devus fari, se viaj cirkonstancoj ŝanĝus
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