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 Tanuljon munkanyelvet hatékonyan otthonában! 

 

 

 

Köszönjük  szépen érdeklődését Angol-Magyar Látszerész Nyelvcsomagunk iránt! 

Amint a mintából láthatja nem csak szószedetről van szó, mivel az a tapasztalat, 

hogy az új szavakat sokkal könnyebb megjegyezni szövegkörnyezetükben. 

A teljes anyag gyakorlati, angliai optikus üzletekben elhangzott kifejezésekből lett 

összeállítva, és az angolul történő kiszolgálás felkészítésére szolgál. 

A 35 oldalas szakmai angol nyelvanyag a következő témakörökre lett bontva: 

Szem / Látás   

Időpontok   

Szemvizsgálatot megelőző teszt  

Szemüvegek  

Kontaktlencsék   

Általános  

SZTK  

Weboldalunkon a nyomtatott jegyzethez kapcsolódó hanganyag online használatára 

van lehetősége. Az anyanyelvi angol hanganyag fejleszti a hallás utáni értést, és 

segít a helyes kiejtés elsajátításában. (Kb. 4 órányi hanganyag) 

Szókincse aktiválásához javasoljuk, hogy a tananyag átolvasása után próbálja a 
kifejezéseket magyarról angolra fordítani. 

Hangminta + Árak + Megrendelés: www.workfluent.com 

További felmerülő kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére: 

admin@workfluent.com 
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1 Eye Szem  

2 Eyelashes Szempillák 

3 Eyesight changes throughout our life A látásunk változik életünk során 

4 Short sight /myopia/ Rövidlátás 

5 Short-sighted people usually  
can see near objects clearly 

Rövidlátó emberek általában  
képesek közeli tárgyakat tisztán látni 

6 Colour blindness runs in the family A színvakság családon belül öröklődik /fut/ 

7 Eye diseases Szembetegségek 

8 Eyes are more sensitive to light A szemek érzékenyebbek a fényre 

9 You need to go to the eye hospital El kell menjen a szemészetre /kórházba/ 

10 Glasses / Spectacles Szemüveg / Szemüvegek 
(angolban egy szemüveg is többes szám) 

11 These are my reading glasses Ez az én olvasó szemüvegem  

12 Buy one get one free Egyet fizet kettőt kap akció 

/vegyen egyet, kapjon egyet ingyen/ 

13 Rimless frames  Keret nélküli, fúrt szemüvegek 

14 I am not sure, these ones or those ones? Nem vagyok biztos benne, ez vagy az? 
(angolban egy szemüveg is többes szám) 

15 Could you put these aside for me, please? Félre tudná tenni ezeket nekem, kérem? 

16 Varifocals allow you  
to see near and far  
using just one pair of glasses 

A multifokális lencsék lehetővé teszik önnek, 
hogy közelre és távolra lásson 
csak egy pár szemüveget használva 

17 Thin and light lenses Vékonyított lencsék 

18 Scratch-resistant coating /  
Ultra tough coating 

Karcálló bevonat / felületkeményítés / 
/ultra kemény bevonat/ 

19 Contact Lenses Kontaktlencsék 

20 You will need a valid sight test prescription
to be able to come for a contact lens 
appointment 

Szüksége lesz egy érvényes szemüveg vényre 

ahhoz,  
hogy jöhessen kontaktlencse vizsgálatra  

21 Follow-up appointment Rákövetkező vizsgálati időpont 
 /a lencse illesztést után/ 

22 Daily lenses / Daily disposable lenses Egynapos- / Egyszer használatos-/ Eldobható  
kontaktlencsék 

23 To collect lenses and solutions from the storeA lencsékért és ápolószerért az üzletbe jönni 

24 Teaching contact lens use A kontaktlencse használat betanítása 

25 You will be taught  
how to insert  
and remove lenses 

Ön meg lesz rá tanítva,  
hogyan helyezze fel  
és vegye le a kontaktlencséket 

26 With the middle finger of your other hand pull 
your lower lid down 

A másik keze középső ujjával  
húzza le az alsó szemhéját 

27 Replace your lens case every month Cserélje ki a kontaktlencse tartóját minden 
hónapban 
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28 Available in a variety of colours Különféle színekben kapható 

29 How long am I allowed  
to wear the lenses? 

Milyen hosszú ideig van megengedve nekem  
a lencse viselése? 

30 The contact lens optician  
will place a trial lens  
in your eye 

Az kontaktlencse optikus  
egy próbalencsét fog helyezni  
az ön szemére 

31 Appointment / Appointments Időpont / Időpontok 

32 Good Morning,  
ZZZZ Optician’s,  
London,  
X speaking,  
how can I help you? 

Jó reggelt,  
ZZZZ Optikus,  
London,  
X vagyok,  
hogyan segíthetek? 

33 I have an appointment, 
sorry, I am a bit late 

Vizsgálati időpontra jöttem,  
elnézést, késtem egy kicsit 

34 Just behind you on the right side is the waiting 
area.   
You will be seen shortly 

Ön mögött jobbra van a váró. 
Rövidesen megvizsgálják / fogadják 

35 Pre-tests Szemvizsgálat előtti tesztek 

36 Pressure test Nyomásvizsgálat  

37 Open your eyes, please Nyissa ki a szemeit, legyen szíves 

38 General Általános  

39 Optical assistant / Optical advisor Optikai eladó  / Optikai segéd / Optikai 
szaktanácsadó 

40 At affordable prices Megengedhető áron 

41 I am calling  
to remind you about your appointment  
which is tomorrow morning at 11am 

Azért hívom,  
hogy emlékeztessem az időpontjára,  
ami holnap reggel 11-kor lesz 
(az angoloknál délig reggel van) 

42 NHS – National Health Service SZTK Szakszervezeti Társadalombiztosítási 
Központ - Országos Egészségügy Biztosítás 

43 There are customers  
who are entitled to  
free NHS sight test 

Vannak vevők,  
akik jogosultak  
ingyenes SZTK szemvizsgálatra 

44 You must enter the last sight test date Be kell írnia az utolsó szemvizsgálat  
időpontját 

45 He has to be under 16  
to be able to get  
an NHS Repair voucher 

Neki 16 éven alulinak kell lennie,  
hogy kaphasson  
egy SZTK Javítási utalványt  

 


