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09. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazathoz tartozó 

 5 0411 09 02 VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKMÁHOZ 

Témakör/tantárgy: Kis és középvállalkozások gazdálkodása 

Angol B1 szint 

1. Reading  

What does it mean to be innovative in business? 

In order for a business to survive in today's world, it is important that we regularly review what 

we are doing and how we are doing it. By considering new ideas and new ways of doing things, 

and trying to innovate, we can improve on our products/services, increase sales, reduce costs 

and make our processes more effective and efficient. Innovation is key to increasing profits. 

There are several ways a company can be innovative with their products and services. Today 

we will look at four of them. 

1. Using the latest technology to improve your product/service 

When we think of innovation, we often think of new technologies. While they might be 

impressive, we should not use new technologies just because they are available. It is important 

to consider how the technology can improve our product/service and make a difference to our 

customer. Companies that produce cars, toiletries, household appliances, etc. often have a large 

R&D department to work on making their products better. 

2. Responding to customer demands by changing what is on offer 

By listening to customer feedback, we can get their opinions on how we are doing and find out 

about what it is that they want. We also need to be aware of changes in customer demands and 

keep up with the times. When fast-food restaurant McDonald's realised that the market wanted 

healthier choices, they introduced fruit and salads, while removing the 'super-size' option from 

their menus. 

3. Offering a new product/service to reach new customers 

Your business might be doing well, but there is no growth or development and there is a risk 

that your competitors might take away some of your customers. Innovation sometimes means 

developing a new product that targets a different market. Although video games were often 

played by boys, in 2006, video games giant Nintendo introduced the game console Nintendo 
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Wii, successfully targeting girls and older customers with games like Cooking Mama and Brain 

Training.   

4. Changing the way you provide a service 

By looking at the changes to the customer's lifestyle and needs, we sometimes realise that there 

might be better ways to serve them. Customers who do not have a lot of time might prefer to 

have their food or their shopping delivered to their homes, or they might like to do their banking 

online rather than in an actual bank. 

Not all innovation will bring success to our businesses, but it can give us the opportunity to 

grow and learn more about what we do and what our customers might want. 

 

Task 1.  

1. Match the definitions (a–h) with the vocabulary (1–8).  

Vocabulary 

1. …… profits  

2. …… innovative  

3. …… a demand  

4. …… to review  

5. …… feedback 

 6. …… R&D  

7. …… to target  

8. …… to be aware of  

 

 

Definition 

a. using new ideas or ways of doing things  

b. to look at something again to change it if necessary 

c. research and development, the part of a business that develops or improves its products  

d. money that is made by a business after all the costs are paid 

e. a need for something to be sold or provided  
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f. to direct a product at a particular person or group 

 g. to know that something exists h. information about people’s opinions of something that can 

be used to improve it                                                                                                            

 

Task 2. Fill the gaps with the correct word. 

a) innovative 

b) recent 

c) better 

d) customers 

e) convenient 

f) development 

g) aware 

h) demands 

We need to introduce (1) ……… ideas and ways of doing things so that we can improve and 

grow. One way of doing this is to look at the most (2)………………technologies and see how 

they can make our products or services (3) …………. Some companies have a research 

and (4) ………….. department that specialises in this. Another way is to be (5)…………….of 

changes in what our customers want and make sure we offer products or services that meet 

their (6)………. .  A third way of introducing innovation is to develop new products that can 

help you target new (7)  ………….. . You can also change the way your service is offered to 

make it more (8) ………….. for your customers. 

Task 3. Are the sentences true or false?  

1. We innovate because we want to increase the amount of money our businesses make.   

2. Being innovative is all about using the newest technologies in your business. 

3. Customers often don't know what they want. 

4. McDonald's have not changed their menu since they started. 

5. If you always target the same customers, you might lose them to your competitors. 

6. Nintendo understood that only boys will play computer games. 
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2. Önéletrajz és motivációs levél írása minta alapján 

Külföldi érdekeltségi cégnél jelentkezett ügyviteli ügyintéző álláshirdetésre. Válaszoljon 

a hirdetésre, írjon önéletrajzot és motivációs levelet (100-120 szó) az alábbi 

mintafeladatok alapján. 

 

 

 

 

Curriculum Vitae (Sample) 

Personal data      

Name:                Anita Minta 

Date of birth:      10.07.1984.   

Telephone:          06 20 111 2222 

E-mail:                anita.minta@gmail.com 

Address:                 5, Petőfi Street, Budapest  
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Work experience 

2012-                                   Bon Voyage Travel Agency, Assistant 

  Main tasks: 

• Communication with partners both English and Hungarian 

• Creating coordination 

• Billing tasks in XY software 

 

2010- 2012   XY Company, Secretary 

  Tasks: 

• Receiving guests 

• Participating in event organization 

• Planning, organizing and executing programs  

• Administrative tasks 

 

Education 

2006-2010 XXXXXXXX Secondary School, specialised in Economics, Nyíregyháza 

1998-2006 XXXXXX Elementary School, Nyíregyháza 

 

Language skills 

English Active, „B2” language exam, 2006. TELC (I use on a daily basis at my work) 

German Passive, basic knowledge  

 

Other skills 

• MS Office (Excel, Word, PowerPoint) 

• Driving license „B” category, 2004. 

• Costumer service training, 2008, XY company 

Hobby  

I do sports regularly, and happily walk in the nature with my friends. 
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Motivation Letter 

                                                                                         Kiss Mónika 

                                                                                         4400 Nyíregyháza, Petőfi u.5. 

                                                                                         25th July 2021 

The Manager 

International Ltd. 

1065 Budapest 

Jókai Street 6. 

 

Dear Sir/Madam, 

 I am writing to apply for the position of a secretary assistant as advertised in the ’Evening 

News’ on the 20th of April.  

I graduated in the secondary school five years ago where I was specialised in business 

administration. I believe I am suitable for this job because I have previous experience of office 

work. I am always punctual, friendly and polite to partners and clients.  In addition, I can speak 

English at intermediate level and I have a good knowledge of German. 

I have attached a copy of my Curriculum Vitae with describing my qualifications and 

experience. I am available for an interview at your convenience. 

I look forward to hearing from you soon. 

Yours faithfully,  

Kiss Mónika 

 

Megjegyzés: Ha a megszólítás Mr. Black/ Mrs. Mary Johns, az elköszönés ’Yours sincerely’ 
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3. Small talk  

1. Állásinterjú 

Külföldi érdekeltségi cégnél jelentkezett egy álláshirdetésre. Az állás interjún 

mutatkozzon be, ismertesse röviden önéletrajzát! Mondja el, miért szeretne irodai 

titkár munkakörben dolgozni! Fejtse ki, tanulmányai alatt mely tantárgyak 

irányították figyelmét erre a feladatkörre! Emelje ki a szakmai gyakorlata 

tapasztalatait! Beszélgetés végén udvariasan köszönjön el!  

 Tell me about yourself. 

My name is …… I will graduate (graduated) in the István Széchenyi Secondary Technical 

School of Economics and Information Technology (this year/ 2 years ago). I studied here for 

2 years to be a secretary. I would like to work for a bigger company because there are more 

possibilities to use my skills I got from this course. My main subjects were typing, law, 

correspondence, English, Economics.  

 Why would you like to apply for this position? 

I am a secretary and I am interested in office work.  

 What skills do you have? 

I believe my qualifications and skills make me suitable for the job. I believe I am suitable for 

this job, because I have all the qualifications and skills of a secretary. I can type, I can use the 

computer and the Internet and I can speak English well (at intermediate level). I am familiar 

with all the tasks of a secretary.  

 What are your strengths?   

I am a responsible and hardworking person and I am reliable, polite, friendly and patient. I 

like working with people and communicate with them. 

 Why do you want this job?  

As I mentioned, I am a secretary and I would like to work for a big company like yours. In 

my opinion, it is a good job as I can work in an office as a secretary. I like speaking to people 

and I can use the computer very well. It is very important to speak a foreign language as well 

because there are more and more foreign companies in Nyíregyháza and the companies have 

foreign partners from all over the world. 

http://career-advice.monster.com/job-interview/interview-questions/intreview-tell-me-about-yourself/article.aspx
http://career-advice.monster.com/job-interview/interview-preparation/focus-on-your-strengths/article.aspx
http://career-advice.monster.com/job-interview/interview-questions/how-to-answer-question-why-do-I-want-this-job/article.aspx


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 

 Do you have any work experience? 

Last year we had to do summer practice at a company and I enjoyed it very much. I spent my 

summer practice at a small/big company in Nyíregyháza. My tasks were: ……………. 

I worked in an office and I ……….. 

 

2. Szakmához kötődő szituáció 

Munkahelyi vezetője hosszabb időre külföldi tanulmányútra utazik. Önt bízza meg, hogy 

béreljen számára bútorozott irodahelyiséget. Telefonon hívjon fel egy ingatlanközvetítő 

céget, egyeztessen az iroda méretéről, berendezéséről (pl. 15-20 m2, modern, többfunkciós 

bútorok, mobil, fiókos tárolók, multifunkciós nyomtató, szkenner és másoló funkcióval 

stb.)! Minden szempontból feleljen meg az ergonómiai szempontoknak! Kérje, hogy az 

árajánlatot és a helyiségről több fotót 2 napon belül e-mailben küldjék el! 

Secretary: Good morning! This is xy speaking. I’m calling on behalf of Mr White, my boss. 

  Good morning. How may I help you? 

Secretary: I want to rent an office for my boss in London. 

 What kind of office do you need? 

Secretary: We would like an office in the centre of the city. It should be about 20 square 

metre with modern furniture.  

 Any other things? 

Secretary: We want to have some devices as well: computers, printer and copier. 

 That is no problem. 

Secretary: Could you send me an offer about the price and some photos about the office room 

in 2 days? 

 Yes, it will be ready tomorrow. What is your e-mail address? 

Secretary: It is office@gmail.com. 

 Thank you. I am sending the offer and the photos as soon as possible. 

Secretary: Thank you for your help. Goodbye. 

 Goodbye. 

 

mailto:office@gmail.com
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4. Munkavédelemmel kapcsolatos szabályok, feliratok, ábrák, piktogramok értelmezése 

Task 1. 

Watch the video and collect some useful safety tips in the office 

https://www.youtube.com/watch?v=mCrZ5E6Iv9Q 

 

Task 2. Study the picture. Did you know these facts? Write sentences with ’should’. 

 

 

Example:  

You should hold your elbows close to your body.  

https://www.youtube.com/watch?v=mCrZ5E6Iv9Q
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5. Szószedet: az A2 szint szavai + 40 szó  

  English Hungarian 

1. price ár 

2. goods áru 

3. company formation cégalapítás 

4. registration cégbejegyzés 

5. company name cégnév 

6. target group célcsoport 

7. demography demográfia 

8. sale értékesítés 

9. consumer fogyasztó  

10. employed foglalkoztatott 

11. employee alkalmazott 

12. employer  munkáltató 

13. loan hitel 

14. revenue bevétel 

15. laws jogszabály 

16. income jövedelem 

17. vision jövőkép 

18. demand kereslet 

19. supply kínálat 

20. risk kockázat 

21. manpower munkaerő 

22. idea ötlet 

23. brainstorming ötletroham 

24. money pénz 

25. market piac 

26. supplier szállító 

27. seat székhely 

28. contract szerződés 

29. service szolgáltatás 

30. need szükséglet 

31. sites telephely 

32. product termék 

33. capital tőke 
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34. Executive Director ügyvezető igazgató 

35. business üzlet 

36. property vagyon 

37.  enterprise vállalkozás 

38. entrepreneur vállalkozó 

39. competitor versenytárs 

40. customer vevő 

41. owner tulajdonos 

42. strength erősség 

43. weakness gyengeség 

44. opportunity lehetőség 

45. dangers veszélyek 

46. costs költségek 

47. work munka 

48. planning tervezés 

49. resources erőforrások 

50. rent bérel 

51. brand márka 

52. interest  kamat 

53. exchange csere 

54. money pénz 

55. vision jövőkép 

56. profit nyereség 

57. loss veszteség 

58. production termelés 

59. teamwork csapatmunka 

60. marketing marketing 

61. exchange csere 

62. financial plan pénzügyi terv 

63. motivation motiváció 

64. commodity economy árugazdaság 

65. exchange csere 

66. motivation motiváció 

67. over-demand túlkereslet 

68. oversupply túlkínálat 

69. innovation innováció 

70. production termelés 

71. decision-making döntéshozatal 
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72. problem solving problémamegoldás 

73. logo logó 

74. slogan szlogen 

75. teamwork csapatmunka 

76. responsibility felelősségvállalás 

77. liquidity likviditás 

78. conflict konfliktus 

79. advertisement reklám 

80. strategy stratégia 

81. social responsibility társadalmi felelősség 

82. infrastructure infrastruktúra 

83. registration cégbejegyzés 

84. registered capital jegyzett tőke 

85. Director of Finance pénzügyi igazgató 

86. commerce kereskedelem 

87. logistics logisztika 

88. storage raktár 

89. transportation szállítás 

90. joint venture közös vállalat 

91. financial institution pénzintézet 

92. co-owner tulajdonostárs 

93. target  cél 

94. to be aware of  tudatában van  

95. research  kutatás 

96. improve  fejleszt 

97. increase növel 

98. reduce csökkent 

99. feedback visszacsatolás 

100. success siker 
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Források 

1.Reading 

https://learnenglish.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1/innovation-in-business 

letöltés: 2021.07.29 22:30 

 

2. Curriculum Vitae 

  https://blog.cvonline.hu/2016/oneletrajz-es-motivacios-level/angol-oneletrajz-

minta-letoltheto-sablonnal/9375     letöltés 2021.07.26. 11:06 
 

Motivation letter 

 H.Q. Mitchell- Marileni Malkogianni: Traveller Plus Intermediate B1 Student’s Book,  

           pp. 48-49. 

 Rachel Armitage-Amato, Catherine E.Baker, Adriana Rout: Praktikus irodai 

kommunkikáció Angol, Klett Kiadó, Budapest 2013. pp. 123-127. 

 

Job advertisement 

 Rachel Armitage-Amato, Catherine E.Baker, Adriana Rout: Praktikus irodai 

kommunkikáció Angol, Klett Kiadó, Budapest 2013. p. 123. 

 

3. Small talk 

 https://www.monster.com/career-advice/article/100-Potential-Interview-Questions 

            letöltés: 2021.07.14 15:44 

 Komplex szakmai vizsga szóbeli vizsgatevékenysége 

            Szakképesítés: 54 346 03 Irodai titkár 

            A vizsgafeladat megnevezése: Titkári szakmai ismeretek 

 

4.Workplace Safety 

https://www.youtube.com/watch?v=mCrZ5E6Iv9Q         letöltés: 2021.07.28. 17:42 

https://hu.pinterest.com/pin/127648970666696639/         letöltés: 2021.07.28. 17:25 

5. Teszt 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/reading/intermediate-b1-reading/skills-21st-

century-workplace  letöltés: 2021.07.30 22:00 
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