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Szia! 

 

Hogy sikerült a szenvedő szerkezet és az álszenvedő igék gyakorlása? Ugye, milyen sok van belőlük, 

amikor az ember elkezd rájuk figyelni? Jjapp …. igen … nem hagyom ki: ez olyan, pont, mint a sárga 

Lada esete… - amire odafigyelünk, koncentrálunk, azt találjuk :-) Folytasd csak tovább kitartóan, 

hozzájuk fogsz szokni, igérem! És használni is egyre könnyebb lesz ôket! Igérem! :-) És emlékezz: a 

vállveregetés és dicséret már a próbálkozásért is kijár! 

Ma nem lesz nyelvtani magyarázat, hanem egy kérdésem van. Vagyis kettő: szoktál telefonon 

ügyfélszolgálatot hívni? És rádióban a közlekedési hírekre figyelni? Ha legalább az egyikre igent 

válaszoltál, akkor jó hírem van! Ma is fogsz olyan mondatokat találni ebben a hírlevélben, amelyek 

hasznosak a mindennapi életben. 

Amikor egy ügyfélszolgálatot hívunk fel, általában először köszöntenek és utána több különböző 

módon folytatódik az automata szövege: 

Välkommen till Skatteverket! = Üdvözöljük az Adóhivatalnál! 

Általában meg kell adnunk a személyi számunkat és gombnyomással kiválasztani, hogy milyen 

ügyben keressük őket: 

Mondjuk egy telefonos szolgáltatónál: 

För snabbare hjälp, ange ditt kundnummer eller personnummer, 10 siffror. Avsluta med fyrkant. = A 

gyorsabb segítség érdekében, kérjük, adja meg az ügyfélszámát, vagy a 10-jegyű személyi számát és a 

végén nyomja meg a kettőskereszt gombot. 

 

För teknisk support, tryck 1. = Teknikai tanácsért nyomja meg az egyes gombot. (Igen, tudom, hogy 

sokkal szebben hangzik a “kérjük, nyomja meg…”, de svédül ide nem teszik be a “tack”-ot a végére, 

hanem a hanglejtésből egyértelmû, hogy ez kérés és nem parancs.) 

 

För alla andra ärenden, tryck 5 och du kommer till kundtjänst. = Minden más ügyben, nyomja meg az 

5-ös gombot és kapcsoljuk az ügyfélszolgálatot. 

Ha ezt az utóbbit választod, akkor gyakran hallható valamelyik a következő az üzenetek közül: 

Vi jobbar med att förbättra vår service. = Folyamatosan dolgozunk azon, hogy minél jobb 

szolgáltatást adhassunk Önnek. 

 

Ditt samtal kan spelas in i utbildningssyfte. = Lehet, hogy az Ön hívását tanulás céljából rögzítjük. 
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Más lehetséges üzenetek: 

Det är många som ringer just nu. = Sajnos, nagyon sokan keressek most bennünket. 

 

Du har placerats i kö. = Hívása sorban áll. (Vagy szó szerint: “Ön sorba lett helyezve” – szenvedő 

szerkezet, látod?) 

 

Din plats i kön är nummer 15. = A 15. helyen áll a sorban. 

 

Tack för att du väntar. Snart är det din tur. = Köszönjük, hogy vár. Hamarosan Ön következik. 

És akkor néhány forgalmi hír: 

Det har hänt en olycka på Storgatan mot stan. = Baleset történt a Storgatan-on a város felé tartó 

irányban. 

 

Högre körfält är avstängt. = A jobboldali sávot lezárták. 

 

Bärgaren är på väg. = Az autómentő úton van. 

Szívesen fogadjuk, ha a Facebook csoportunkban megosztasz velünk és a többi tanulónkkal olyan 

mondatokat ebben a két témakörben, amivel te találkozol. 

A jövô heti viszontlátásra 

A Swency Csapata. 

 


