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 Tanuljon munkanyelvet hatékonyan otthonában! 

 

 
 
 

Köszönjük  szépen érdeklődését Angol-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 angol 
kifejezéseket. 
 
Célunk a tananyag összeállításakor az volt, hogy az ön nyelvtanulási munkáját 
lerövidítsük, tehát ön minél előbb színvonalasan tudjon:  

- Angolul tájékoztatást adni a klienseknek 

- Angolul időpontot adni telefonon 

- Angolul rövid utasításokat adni masszírozás közben 

 

A 42 oldalas tananyag gyakorlati beszélt nyelvre épül, és a angolul történő 
kiszolgálás felkészítésére szolgál. 
 
Témakörök: 
Tájékoztatás   
Időpontok / Fizetés 
Üdvözlés / Kérdések  
Masszírozás közben  
Gépi kezelések   
Általános  
 

Weboldalunkon a nyomtatott jegyzethez kapcsolódó online hanganyag található.  
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 



Glossary of Masseur’s Terms  Gyakorlati Masszőr Kifejezések Angolul
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1 Giving Infromation Tájékoztatás 

2 I am available  

from Monday to Friday 

Elérhető vagyok  

hétfőtől péntekig 

3 I am a qualified Masseur Képzett masszőr vagyok 

4 A full body massage costs 40 Euro Egy teljes testmasszázs 40 Euró-ba kerül 

5 It has a calming effect Nyugtató hatása van 

6 Appointments Időpontok 

7 - Can I book an appointment  

for a massage, please? 

- Kérhetek egy időpontot  

egy masszázsra?    (Foglalhatok……) 

8 You should not eat anything  

for an hour beforehand 

Nem szabadna ennie  

előtte egy órahosszáig  

(Nem kellene enned.....) 

9 Greeting & Queshtions  Üdvözlés és kérdések 

10 Thank you for coming again Köszönöm, hogy újra eljöttél 

11 Would you like a tea? Szeretnél egy teát? 

12 When did you eat last? Mikor ettél utoljára? 

13 Have you had an operation recently? Volt valami műtéted az utóbbi időben? 

14 What brought you here? Miért jöttél? / Mi miatt vagy itt? 

(Mi hozott ide?) 

15 Where do you have pain? Hol fáj?  

(Hol van fájdalmad?) 

16 What shall we leave out? Mit hagyjunk ki? 

17 During the massage Masszázs közben 

18 Pop yourself up on the table Feküdj fel az asztalra 

19 Take a relaxed position Helyezd magad laza testhelyzetbe  

(Végy fel egy nyugodt pozíciót) 

20 Can I increase the strength Növelhetem az erősséget 

21 Do you want the neckline, as well? Akarod a dekoltázst is? 

22 You can turn now Most megfordulhatsz  

23 Give me a nice deep breath Lélegezz be mélyen légy szíves  

(Adj nekem egy …) 

24 Treatments on machines Gépi kezelések 

25 It gives a bioelectric stimulation Bioelektromos stimulálást ad 

26 Infrared heat and steam machine Infrahő és gőz készülék  

27 General Általános  

28 Connective tissue massage Kötőszöveti masszázs 

29 Shoulder blade Lapocka  

30 On the right side A jobb oldalon  

 


