
www.workfluent.com  Angol / Német Munkanyelv 

 Tanuljon munkanyelvet hatékonyan otthonában! 

 

 

 

Köszönjük érdeklődését Angol – Magyar Kereskedelmi Eladó Nyelvcsomagunk 

iránt! 

Az angol segédanyag Kereskedelmi Eladók részére lett összeállítva, és az angolul 

történő vevőkiszolgálás felkészítésére szolgál. 

Amint a mintából láthatja nem csak szószedetről van szó, mivel az a tapasztalat, 
hogy az új szavakat sokkal könnyebb megjegyezni szövegkörnyezetükben. 
 
A 25 oldalas tananyag több száz kifejezést tartalmaz és gyakorlati, angol 
nyelvterületen elhangzott kifejezésekből lett összeállítva. 
 
Célunk a tananyag összeállításakor az volt, hogy az ön nyelvtanulási munkáját 
lerövidítsük. 

Témakörök: 

- Vevőkhöz Beszélve  

- Vevők Érdeklődései 

- Ajánlatok / Fizetés  

- Telefonon  

- Munkahely  

- Kollégák 

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. 2-3 órányi hanganyag) 

Hangminta + Árak + Megrendelés: www.workfluent.com 

További felmerülő kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésére:  

admin@workfluent.com 
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1 How may I help you? Miben szabad segítenem?   (Hogyan …….) 

2 Are you being served? Kiszolgálják már? (Ki van ön szolgálva?) 

3 Sorry, I am with someone else at the 
moment 

Bocsánat, valaki mással vagyok ebben a 
pillanatban 

4 There are some more over there Van még néhány amott 

5 Did you want this, or that? Ezt szeretné vagy azt?  

6 The escalator is in the corner A mozgólépcső a sarokban van 

7 What size are you? Mi a mérete?  

8 That is a nice choice Az egy jó választás 

9 Would you like to try some more Fel szeretne még néhányat próbálni 

10 It has many benefits  Sok előnye van  

11 Let me check in storage Hadd nézzem meg a raktárban 

12 We will get a delivery tomorrow Kapni fogunk egy szállítmányt holnap 

13 Do you have a bag? Van táskája? 

14 Enjoy the rest of your day További szép napot  
(Élvezze a nap fennmaradó részét) 

15 You get two  
for the price of one 

Kettőt kapsz  
egynek az áráért 

16 The offer runs until next weekend Az akció a következő hétvégéig tart (...fut) 

17 This is the price  
if you want only one 

Ez az ár  
ha csak egyet vesz (….ha csak egyet akar)  

18 Home delivery is free A házhoz-szállítás ingyenes (….ingyen van) 

19 Could you please come round to the till? Átjönne kérem a kasszához? 

20 The total amount is £840 A teljes összeg 840 Font 

21 I need to get some change, sorry Aprót kell szereznem, elnézést 

22 I am calling to tell you,  
your order is ready for collection 

Azért telefonálok, hogy szóljak, hogy a 
rendelése készen áll elvitelre  
(Telefonálok, hogy elmondjam önnek….) 

23 We are open seven days a week A hét minden napján nyitva vagyunk  
(A hét 7 napján nyitva vagyunk) 

24 Can I place an order, please? Leadhatok egy rendelést?  

25 I have worked in a food store  
for three years 

Egy élelmiszerboltban dolgoztam  
3 évig 

26 Can I leave my CV with you? Önnél hagyhatnám az önéletrajzomat? 
(Önnel…) 

27 Are you in charge today? Te vagy a felelős ma? /megbízott vezető/ 

28 I am on my ten minute break Kávészüneten vagyok (Tízperces ……) 

29 Could you give me a hand? Tudnál nekem segíteni?  
(……adni egy kezet?) 

30 This is my colleague Kitty,  
she will help you  

Ő a kollégám; Kitty,  
ő segíteni fog önnek  (Ez a kollégám….) 

 


