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Reading Comprehension Text 1 

 

How e-commerce is changing people’s shopping habits 

 

Even though e-commerce has been around for a long time only 5% of all goods produced are 

bought online. But e-commerce is still growing. It is breaking into traditional markets more 

than ever before. Not just books, CDs and holiday trips are bought online, but all sort of other 

products and services that were unimaginable in the past. Today, more and more online 

shops get their customers from social networks like Facebook and mobile phones. 

 

In the past going shopping was fun, something that you did with your friends or relatives. It 

was a social event. Today, Facebook and other social media networks are the 

driving force behind online shopping. Companies target potential customers and online 

communities. If they advertise their brands and products in the right way people will talk 

about them, and news spreads throughout the online world much quicker than in the real 

world. 

  

Over 75% of all customers buy products after they have read reviews about them on 

the Internet.  They ask their friends about quality and design of certain products. An 

American-based cosmetics company, for example, has asked female customers to exchange 

beauty tips via the Internet. 

Companies also encourage online shoppers to play games that focus around their products. A 

British based firm lets users play a game with play money in which they can go and 

buy virtual versions of products and have their friends comment on them. 

  

The new smartphone generation is likely to have an even greater impact on online shopping. 

https://www.english-online.at/media/facebook/facebook-celebrates-fifth-birthday.htm
https://www.english-online.at/media/advertising/advertising-techniques.htm
https://www.english-online.at/media/advertising/advertising-techniques.htm
https://www.english-online.at/media/internet/the-internet-and-its-use.htm
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While in a real store, customers often get reviews and price comparisons directly on their 

mobile. In many cases, when they see something, they want to buy they leave the shop and 

buy online or go to a nearby place where they get it for a lower price. There are even apps 

which show you if there is a certain product on sale within a short distance of your location. 

E-commerce is only at the beginning, with many more new shopping experiences to come. 

 

 

Task 1: Match the words in column A (highlighted from the text) with their definitions 

in column B. 

 

Column A: 

words 

 Column B: definitions 

1. to advertise ……… A.) to give something to somebody and receive 

something from somebody 

2. app ……… B.) when you buy products cheaper or with discount 

3. brand ……… C.) how good something is 

4. e-commerce ……… D.) to aim at, to try to get 

5. to exchange ……… E.) a type of product made by a company 

6. firm ……… F.) possible, would-be 

7. goods ……… G.) to move from one place to another 

8. on sale ……… H.) websites that allow people to get into contact with 

each other and share things 

9. potential ……… I.) to tell the public about your products and services 

10. quality ……… J.) an opinion on a product 

11. service ……… K.) buying and selling products and services over the 

internet 

12. social media network ……… L.) products, wares 

13. to target ……… M.) work or a job that you do for money 
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14. to spread ……… N.) a company  

15. review ……… O.) a computer program that works on your mobile 

phone 

 

 

Task 2: Read the text again and answer the following questions. 

  

1. How many percent of products are sold online? 

2. What type of products are bought via Internet? 

3. Why do companies target customers online? 

4. What do customers do before buying something? 

5. Why can the new smartphone generation have a bigger impact on online shopping? 
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 Reading Comprehension Text 2  

Task 3: Write the words given in the box to their correct places in the text. 

   

Coca-Cola wants to recycle all packaging by 2030 

 

campaign, corporation, degrade, environmental, increase, recycled, responsible, 

responsibility, spoilt, types,  

 

Coca-Cola, the world's largest soft drink 1……………….., is planning to recycle all of its 

bottles and cans by 2030. The company wants to take on more 2………………. and make 

its contribution to saving our environment. The company sells over 500 3……………. 

of fizzy drinks, juices and mineral water around the world. 

Coca-Cola has announced a 4…………………….. called "World Without Waste". It 

says that food and beverage companies are 5……………………… for much of the litter that 

can be found on streets and beaches. 

The company said it wants to 6……………………. the amount of material that can be 

7……………….. in its products. By 2030 Coca-Cola aims at making 50% of all the content 

in bottles and cans recyclable. It also intends to advise users on how to recycle products 

best. Coca-Cola plans to work together with local governments and 8………………………. 

groups. 

 On the other side, Coca-Cola has also stated that packaging is important because it 

can reduce the amount of 9…………….. food and can extend the shelf life of food products. 

Greenpeace, one of the most important environmental organisations, has welcomed 

the move but also said that the company should focus especially on reducing the amount of 

plastic that is produced. Plastic bottles are a major problem because plastic does not break 

down and 10………………… quickly. It is eaten by animals and fish and ends up in our food 

chain.  

https://www.english-online.at/news-articles/business-economy/coca-cola-dominates-world.htm
https://www.english-online.at/biology/food-chain/food-chain.htm
https://www.english-online.at/biology/food-chain/food-chain.htm
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Task 4.: Look at the „Warehouse Safety” rules then decide which ones are explained in 

detail. Match a rule from the pictogram to each sentence. 
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Explanation Warehouse safety rule 
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1. You need to wear a special vest so that people will 

see you better. 

…………………………………………. 

2. You need to be careful if you lift or move heavy 

loads. 

………………………………………….. 

3. You need to walk.  ………………………………………….. 

4. You cannot take any materials, substances that 

influence your behaviour or ability to work.  

…………………………………………… 

5. Flip-flops or sandals are not the best type of shoes to 

wear here.  

……………………………………………. 

6. It is important to be able to hear everything 

around you.  

……………………………………………. 

7. Only personnel with permission can enter the 

area.  

……………………………………………. 

8. Boxes should be put precisely on top of each 

other.  

……………………………………………. 

9. You cannot light a cigarette here. …………………………………………….. 

10. If you want to have a sandwich or a cup of coffee, 

you have to go to the cafeteria.  

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

English CV sample – Europass 

Curriculum Vitae 
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PERSONAL INFORMATION Kovács Péter  
 

 Minta utca 1., 1142 Budapest (Hungary)  

+36 000 111 222     

kovacs.peter@sajatemail.hu  

Date of birth 01 January 1981  

 

WORK EXPERIENCE   

 

 

 

 

EDUCATION AND TRAINING   

 

JOB APPLIED FOR IT Manager 

01 January 2009 – Present IT Manager 

Magyar Bank Zrt., Budapest  

Develop the bank’s information technology infrastructure. 
Continuous development and testing of the bank’s IT security systems.  
Lead a team of 3 IT specialists. 
Prepare daily, weekly and monthly reports for upper management. 
Main achievements: 
Development of the bank’s IT infrastructure within the set deadline and using only 75% of the allocated 
budget. 
Successful blocking of several online attacks. 
Total blocking of unauthorized data access. 

01 2005 – 01 2008 Lead Developer 

Weboldal Ltd., Budapest  

Develop web content in ASP.NET environment. 
Build databases in MySQL structure. 
Lead a team of 5 developers. 
Main achievements: 
Complete all projects within the set deadline. 
Successful closure of all projects within the allocated budget. 

01 September 2003 – 28 
February 2005 

IT Desktop Support Specialist 

Nagy Office Ltd., Budapest  

Continuous management of a system of 150 desktop computers. 
Trouble-shooting. 
Maintenance and upgrade of operating systems. 
Main achievements: 
Achieved and maintained 98% operational readiness rate of the computer network. 

01 September 1998 – 30 June 
2003 

Graduate  

Technological University of Budapest  

Information Technology 
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PERSONAL SKILLS   

 

 

 

 

 

 

  

01 September 1994 – 30 June 
1998 

Graduate  

Fővárosi High School  

English-Hungarian bilingual class 

Mother tongue(s) Hungarian 

  

Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

English B2 B2 B2 B2 B2 

German B2 B2 B2 B2 B2 

 Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2: Proficient user 
Common European Framework of Reference for Languages  

Communication skills Self-motivated with excellent oral and written communication skills displayed through personal 
interaction, briefings, presentations, and written correspondence. 

Organisational / managerial skills Practical managerial and human relations experience. Several years of experience in high-risk, time 
critical environments. 

Job-related skills Excellent problem solver who is results-driven. 

Computer skills Microsoft Office, Microsoft Project, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash Professional, Adobe 
Photoshop, Corel Draw, ASP.NET, C++, Python, MySQL 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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English Cover Letter sample 

 

Tamás Minta Creative Director 

 

 

Közepes Méretű Reklámügynökség     

Kreatív köz 99.  

Budapest 1234   Budapest, 25 January 2021 

 

 

Subject: Application for the „Ügyfélkapcsolati munkatárs” (Customer Service 

Representative) position 

 

Dear Mr. Minta, 

 

I do not know what kind of colleague you are looking for. Based on my research and the text 

of the job posting, I suspect that I am the one that KMR needs.  

Why? 

 Because I know the client side – I have coordinated several successful campaigns 

with well-known agencies 

 Because I have the academic background – I have studied marketing and 

advertisement for the past seven years and I have applied my knowledge in real life 

 Because I know the Hungarian market – in 2009 I prepared a market research study 

titled „Marketing and Advertising Agencies”  
 

In addition, I can communicate perfectly in both Hungarian and English.  

 

I did my internship at the Multinational Company (6 months), where I received exceptional 

training; there I had the opportunity to prove my marketing skills. I received regional level 

recognition for leading the “TAKE A DEEP BREATH” campaign, which you probably know.  
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Only you can decide if it is worth your while to meet me. I am ready; please give me a call.  

Best regards, 

 

Pályakezdő Zsófia 
Phone: +36 30 111 2222 

E-mail: zsofia.palyakezdo@mail.com 

 

 

 

Task 5: Read both the sample CV and sample cover letter thoroughly and based on the 

information contained in them, try to draft your own CV based on your education, 

studies and experiences so far.  
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Task 6: Based on the job advertisement below, write your CV and a cover letter 

applying for the position advertised.  

MaxMara 

Max Mara, one of the leading Italian women’s fashion designer houses is seeking a full-time  

Shop Assistant (Eladó) 

for its Budapest flagship store on Andrássy Avenue. 

Responsibilities include:  

 provide professional sales and ensure customer satisfaction at all times 

 meet sales goals set by management 

 representation of the fashion house and acting according to its guidelines 

 keep shopfloor clean and merchandise as well as stock organized 

 assist in receiving goods 

handle POS transactions and stock management 

The profile we are looking for:  

 talented, customer orientated, globally-minded individuals with a passion for fashion 

 bachelor’s degree preferred but not a must 

 excellent communication skills, 

 knowledge of the Hungarian and English languages is a must 

 knowledge of the Russian language, Chinese language and any other additional 

language is considered as a true asset 

 friendly, precise and attentive individuals 

We offer:  

 luxurious working environment in premium location 

 possibility to be part of a highly motivated team 

 take part in regularly held merchandise trainings in the shop 
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 possibility to develop within the shop structure 

 competitive salary with additional bonus 

Sector(s): 

 Sales, Trade 
 Merchant, Shop Assistant 

 Skilled Labour 
 Shop Assistant, Cashier 

Experience required: 

 professional experience is not required 

Required Qualification: 

 High school degree 

Required language level: 

All of these are: 

 English (intermediate / communication) 

 Hungarian (intermediate / communication) 

Employment type: 

 Full time 

Job location: 

Budapest  

How to apply/ contact information:  

Apply via "Jelentkezem" button underneath! 

Please send your CV with a photo and a motivation letter in Hungarian and in English. 
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 SMALL TALK  

A.) Job interview – The candidate is applying for a sales assistant position 

 

Task 7: Some of the questions have been removed from the following job interview. 

Your task is to write the Questions (A-F) to their correct places.  

 

A.) How well can you work under stress? 

B.) Can you tell us about your present job? 

C.) And your weaknesses? 

D.) Do you like working in a group? 

E.) Why do you want to work in this position? 

 

 

A:  Good morning, Mr Szabo. Please take a seat. 

B:  Good morning. Thank you. 

A:  Well, thanks for coming. Could you tell us about yourself, please? 

B:  I’m an ambitious and reliable sales assistant with more than 10 years of experience in 

commerce. I have worked as a sales assistant and head of department. I’m a quick learner, 

and I’m willing to work hard. I’m a team player; I like to work with other people. I am an 

open-minded and friendly person with good communication skills and a helpful but 

persuasive personality. 

A:  1.)........................................................... 

B:  First of all, H&M is a well-established company with a leading position in clothing. I have 

always wanted to be part of a highly successful company. In my opinion, this position is in 

line with my ambitions and my professional experience. Also, this position would be a step-

up in my career. 

A:  Why do you want to change jobs? 

 B: I feel that I need more challenge, so that’s why I would like to work in a position where I 

can develop professionally. Although I love my present job, I feel I can do more than this. 
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A:  2.)........................................................ 

B:  At the moment I’m working for a clothes shop. I am a sales assistant, and I take part in 

running the shop. My daily duties include greeting and helping customers when they enter the 

shop, answering queries on the phone, and operating the till. I am responsible for dealing with 

online orders that come into the shop, and preparing orders for delivery. I’m also in charge of 

managing the stock and keeping in touch with the suppliers. 

A:  3.)........................................................................ 

B:  I’ve been working in commerce for 10 years, and in each year, there are special times 

when the sales of the shop dramatically rise like Christmas or Black Friday. I think I’ve got 

used to handling stressful times. 

A:  4.)......................................................................... 

B:  Yes, I do. In my present job I have people working under me, and I also report to my boss, 

and I fit in the system very well. I like getting and giving orders as well. The whole team 

must work together. This is the only way we can reach success, in my view. 

A:  What are your strengths? 

B:  I think I am a good problem solver. When my boss is away, he can be sure that I can 

handle any problem that my come up. Also, I’m a good communicator, I can easily start a 

conversation with people coming into the shop. And people say I am reliable; I can be trusted. 

A:  5.)......................................................................... 

B:  Well, if I had to name one, I would say I’m a bit too direct and friendly to people, and not 

everybody likes that. Also, I tend to say what I think without much thinking. 

A:  I see, and do you have any questions regarding the position? 

B:  Not at the moment.  

A:  Well, thank you for coming. We’ll let you know in one week’s time. 

B:  Thank you.  
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B.) Small talk – Business: You are Ben and you meet a colleague from the 

company’s other department but don’t remember at first. 

 

Jason:  Ben? Hi, I’m Jason. You don’t remember me, do you? 

Ben:   I’m sorry. Can you jog my memory? 

Jason:  Jason Horn. We met last year in Bristol. At the conference. 

Ben:   Oh, right. I remember now. We met at one of the evening events, right? Was it 

the one in the town hall? 

Jason:  Yes, that’s the one. 

Ben:   Goodness, I’m so sorry. It’s good to see you! 

Jason:  No worries. 

 

Task 8: Based on the above everyday business conversation example, write a 

conversation between two people who meet at a work function.  

You can use either of the following topics:  

 hobbies, 

 food,  

 weather,  

 travel. 
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Angol-Magyar szószedet az „Kereskedő és webáruházi technikus tananyag (angol) – B1 

szint”-hez 

English – Hungarian Vocabulary List 

 

 

 English words, expressions Hungarian meaning – Magyar jelentés 

1. to advertise hirdet 

2. app számítógépes alkalmazás mobil telefonra 

3. brand márka 

4. comparison összehasonlítás 

5. costumer vásárló, vevő 

6. distance távolság 

7. e-commerce elektronikus kereskedelem 

8. to encourage ösztönöz, bátorít 

9. to exchange cserél 

10. experience tapasztalat 

11. female női 

12. firm cég 

13. to focus összpontosít, koncentrál 

14. goods termékek, áruk 

15. on sale akciós áru 

16. community közösség 

17. potential lehetséges, jövőbeni 

18. quality minőség 

19. review vélemény, beszámoló 

20. service szolgáltatás 

21. smartphone okostelefon 
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22. social társasági 

23. to spread terjed, terjeszt 

24. to target mecéloz 

25. traditional hagyományos 

26. unimaginable elképzelhetetlen 

27. via vmin keresztül 

28. virtual látszólagos, virtuális 

29. to produce előállít, gyárt 

30. force erő 

31. based vhol található 

32. impact (on)  hatás (vmire) 

33. to advise tanácsol 

34. to announce bejelent 

35. beverage ital 

36. campaign kampány 

37. contribution hozzájárulás 

38. corporation vállalat 

39. to degrade lebomlik 

40. to extend kiterjed, megnövel 

41. fizzy drink szénsavas üdítőital 

42. to intend tervez, szándékozik 

43. major fontosabb, főbb 

44. packaging csomagolás 

45. to recycle újrahasznosít 

46. to reduce csökkent, csökken 

47. responsibility felelősség 

48. shelf life élettartam, eltarthatóság 
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49. spoilt romlott 

50. warehouse raktár, raktáráruház 

51. safety biztonság 

52. to comply with eleget tesz vminek 

53. rule szabály, előírás 

54. sign jel, jelölés 

55. procedure eljárás, folyamat 

56. to observe megtart, betart 

57. protection védelem 

58. equipment berendezés, felszerelés 

59. forklift emelővillás targonca 

60. high visibility jacket láthatósági mellény 

61. to stack halomba rak 

62. unauthorized illetéktelen 

63. entry belépés 

64. forbidden tilos 

65. curriculum vitae (CV) önéletrajz 

66. Information Technology (IT) informatika 

67. security system biztonsági rendszer 

68. achievement eredmény 

69. attack támadás 

70. to develop fejleszt 

71. database adatbázis 

72. to lead vezet, irányít 

73. project projekt, terv 

74. budget költségvetés 

75. trouble-shooting hibaelhárítás 
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76. to maintain fenntart, működtet 

77. graduate egyetemet végzett személy 

78. result-driven eredmény- orientált 

79. cover letter motivációs levél 

80. application pályázat 

81. job posting álláshirdetés 

82. client ügyfél 

83. to coordinate összehangol 

84. advertisement hirdetés 

85. to apply alkalmaz 

86. market research piackutatás 

87. agency ügynökség 

88. to prove bizonyít 

89. recognition elismerés 

90. (be) worth megér vmit 

91. to provide nyújt, biztosít 

92. to meet goals teljesíti a célkitűzéseket 

93. profile jelölt 

94. to offer kínál, ajánl 

95. working environment munkakörülmények 

96. to take part in részt vesz vmiben 

97. qualification végzettség, képzettség 

98. employment foglalkoztatás 

99. head osztályvezető 

100. query kérdés, megkeresés 
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 Forráslista az „Kereskedő és webáruházi technikus (angol) tananyag – B1 szint”-hez 

List of sources 

 

https://www.english-online.at/news-articles/business-economy/ecommerce-is-changing-

peoples-shopping-habits.htm 2021.07.16.15:05 

 

https://www.english-online.at/news-articles/business-economy/ecommerce-is-changing-peoples-shopping-habits.htm
https://www.english-online.at/news-articles/business-economy/ecommerce-is-changing-peoples-shopping-habits.htm


GINOP – 6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Idegen nyelvi készségek   

  fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében  

Angol C2 1 1 039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig 
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C002  

  

Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 E-mail: 

centrum@nyiregyhaziszc.hu http://nyiregyhaziszc.hu 

 

 

 

 

 

https://www.english-online.at/news-articles/environment/coca-cola-to-recycle-all-packaging-

https://www.english-online.at/news-articles/environment/coca-cola-to-recycle-all-packaging-by-2030.htm%202027.07.16.15:03


GINOP – 6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Idegen nyelvi készségek   

  fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében  

Angol C2 1 1 039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig 
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C002  

  

Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 E-mail: 

centrum@nyiregyhaziszc.hu http://nyiregyhaziszc.hu 

by-2030.htm 2027.07.16.15:03  

 

 

 

 

https://hu.pinterest.com/pin/239535273917785539/ 2021.08.03.15:04  

https://hu.pinterest.com/pin/239535273917785539/


GINOP – 6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Idegen nyelvi készségek   

  fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében  

Angol C2 1 1 039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig 
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C002  

  

Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 E-mail: 

centrum@nyiregyhaziszc.hu http://nyiregyhaziszc.hu 

 

 

https://job-center.hu/europass-oneletrajz 2021.08.04.10:04  

 

https://job-center.hu/europass-oneletrajz


GINOP – 6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Idegen nyelvi készségek   

  fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében  

Angol C2 1 1 039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig 
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C002  

  

Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 E-mail: 

centrum@nyiregyhaziszc.hu http://nyiregyhaziszc.hu 

 

 

 

 

 

https://www.profession.hu/motivacioslevel/palyakezdo-marketinges-angol-kiserolevel 

https://www.profession.hu/motivacioslevel/palyakezdo-marketinges-angol-kiserolevel


GINOP – 6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Idegen nyelvi készségek   

  fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében  

Angol C2 1 1 039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig 
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C002  

  

Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 E-mail: 

centrum@nyiregyhaziszc.hu http://nyiregyhaziszc.hu 

2021.08.04.10:17  

 

 

 

https://www.profession.hu/allas/shop-assistant-elado-evemax-kft-

1677672/optimum?keyword=shop%2Bassistant&hash=29ac3530baadc760a3f352363036170

https://www.profession.hu/allas/shop-assistant-elado-evemax-kft-1677672/optimum?keyword=shop%2Bassistant&hash=29ac3530baadc760a3f3523630361702&sessionId=6199c90c31c2d98cf2928ed5ff669535
https://www.profession.hu/allas/shop-assistant-elado-evemax-kft-1677672/optimum?keyword=shop%2Bassistant&hash=29ac3530baadc760a3f3523630361702&sessionId=6199c90c31c2d98cf2928ed5ff669535


GINOP – 6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Idegen nyelvi készségek   

  fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében  

Angol C2 1 1 039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig 
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C002  

  

Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 E-mail: 

centrum@nyiregyhaziszc.hu http://nyiregyhaziszc.hu 

2&sessionId=6199c90c31c2d98cf2928ed5ff669535 2021.08.03.13:47  

 

 

 



GINOP – 6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Idegen nyelvi készségek   

  fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében  

Angol C2 1 1 039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig 
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C002  

  

Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 E-mail: 

centrum@nyiregyhaziszc.hu http://nyiregyhaziszc.hu 

  

 

https://learnandgo.hu/blog/allasinterju-angolul-parbeszed-hanganyaggal/ 2021.08.04.11:09  

 

https://learnandgo.hu/blog/allasinterju-angolul-parbeszed-hanganyaggal/


GINOP – 6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Idegen nyelvi készségek   

  fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében  

Angol C2 1 1 039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig 
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C002  

  

Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 E-mail: 

centrum@nyiregyhaziszc.hu http://nyiregyhaziszc.hu 

 

 



GINOP – 6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Idegen nyelvi készségek   

  fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében  

Angol C2 1 1 039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig 
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C002  

  

Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 E-mail: 

centrum@nyiregyhaziszc.hu http://nyiregyhaziszc.hu 

 

 

 

 

 

https://www.business-spotlight.de/business-small-talk-examples-and-useful-phrases 

https://www.business-spotlight.de/business-small-talk-examples-and-useful-phrases


GINOP – 6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Idegen nyelvi készségek   

  fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében  

Angol C2 1 1 039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig 
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C002  

  

Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 E-mail: 

centrum@nyiregyhaziszc.hu http://nyiregyhaziszc.hu 

2021.08.04.15:54  

 


