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 Tanuljon munkanyelvet hatékonyan otthonában! 

 
 

 
 

 
 

Köszönjük  szépen érdeklődését Német-Magyar Masszőr Nyelvcsomagunk iránt! 
 
Úgy gondolnánk, hogy egy masszőrnek nem kell beszélnie. A valóság azonban az, 
hogy elengedhetetlen bizonyos kommunikáció a kezelést megelőzően ill. közben is. 
 
Mi összegyűjtöttük önnek a masszőrök által használatos legfontosabb német 
kifejezéseket. 
 
Célunk a tananyag összeállításakor az volt, hogy az ön nyelvtanulási munkáját 
lerövidítsük, tehát ön minél előbb színvonalasan tudjon:  

- Németül tájékoztatást adni a klienseknek 

- Németül időpontot adni telefonon 

- Németül rövid utasításokat adni masszírozás közben 

 
A 42 oldalas tananyag gyakorlati beszélt nyelvre épül, és a németül történő 
kiszolgálás felkészítésére szolgál. 
 
Témakörök:  
- Tájékoztatás 
- Időpontok / Fizetés 
- Üdvözlés / Kérdések  
- Masszírozás közben  
- Gépi kezelések   
- Általános  
 
Weboldalunkon a nyomtatott jegyzethez kapcsolódó online hanganyag található, 
mely fejleszti a hallás utáni értést, és segít a helyes kiejtés elsajátításában.  
(Kb. 4 órányi hanganyag) 
 
Szókincse aktiválásához javasoljuk, hogy a tananyag átolvasása ill. meghallgatása 
után, próbálgassa a kifejezéseket magyarról németre fordítani. 
 
Hangminta + Árak + Megrendelés: www.workfluent.com 

További felmerülő kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésére: 

admin@workfluent.com 
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1 Mitteilung von Informationen Tájékoztatás 
2 Ich bin verfügbar von Montag bis Freitag Elérhető vagyok hétfőtől péntekig 

3 Ich bin ein diplomierter Masseur Képzett masszőr vagyok 

4 Eine Ganzkörpermassage kostet 40 Euro Egy teljes testmasszázs 40 Euróba kerül 

5 Termin / Termine Időpont / Időpontok 
6 - Kann ich  bitte einen Termin  

für eine Massage buchen? 
- Foglalhatok időpontot egy masszázsra, 
kérem? 

7 Sie sollten eine Stunde vorher  
nichts essen 

Nem szabadna egy órával előtte semmit 
ennie (Nem kellene...) 

8 Empfang Üdvözlés / Fogadás 
9 Es freut mich, dass Sie wieder da sind Örülök, hogy újra itt van 

10 Möchten Sie eine Tasse Tee?   Szeretne egy (csésze) teát? 

11 Wann haben Sie zum letzten Mal  
gegessen? 

Mikor evett utoljára? 

12 Haben Sie in der letzten Zeit  
eine Operation gehabt? 

Volt műtéte az utóbbi időben? 

13 Warum sind Sie gekommen? Miért jött? 

14 Wo haben Sie Schmerzen? Hol érez fájdalmat?  
(Hol van fájdalma?) 

15 Mit welchen Körperteilen haben Sie 
Probleme? 

Melyik testrészeivel vannak problémái? 

16 Was möchten Sie auslassen? Mit szeretne kihagyni? 

17 Während der Massage Masszázs közben 
18 Legen Sie sich auf den Tisch Feküdjön fel az asztalra 

19 Machen Sie es sich bequem Helyezze magát kényelembe 

20 Ich kann es kräftiger machen, wenn Sie 
wollen? 

Tudom erősebben csinálni, ha akarja? 

21 Drehen Sie sich bitte auf den Bauch Forduljon a hasára legyen szíves 

22 Sie können sich jetzt umdrehen Most megfordulhat 

23 Atmen Sie schön tief ein Lélegezzen jó mélyen be  
(……szép mélyen….) 

24 Behandlungen auf Maschinen Gépi kezelések (Kezelés gépeken) 
25 Es arbeitet mit bioelektrischer  

Stimulation 
Bioelektromos stimulálással dolgozik 

26 Infrarot-Wärme- und Dampf-Maschine Infravörös-hő és gőz-készülék 

27 Allgemeines Általános  
28 Heil- und Entspannungsmasseur / -in Gyógy- és Relaxációs Masszőr / -nő 

29 Ich bin freischaffender Masseur  Magánvállalkozó masszőr vagyok  

30 Klassische Rückenmassage Klasszikus hátmasszázs /Svéd/ 
 

Ez a tananyag nem masszázs tanácsadási célokat szolgál, kizárólag idegennyelvi ismeretterjesztésre lett összeállítva. 

 


