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Szóbeli vizsgatevékenység 

A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 

nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: Válaszadás a szakmai követelmé-

nyek alapján összeállított, előre kiadott tételsorokból húzott kérdésekre. A szóbeli vizsga vizs-

gaanyagát (témák, állítások, képek, szituációk) a szakképesítésért felelős minisztérium által 

jóváhagyott feladatbankból kell kiválasztani. A szóbeli vizsgán szereplő tételek és vizsga-

anyagok a KER B2 szintű nyelvtudás tesztelésére alkalmas vizsgaanyagok. 

 

Feladat Időtartam 

Általános és üzleti témájú beszélgetés 
15 perc vizsga 

(30 perc felkészülés) 
Önálló témakifejtés képi stimulus alapján  

Szituációs párbeszéd 

 

Az Általános és üzleti témájú beszélgetés és az Önálló témakifejtés képi stimulus alapján té-

makörök esetében csak húzótételek teszik ki a szóbeli vizsgatevékenységet. 

Értékelésükre a következő irányelv vonatkozik: 

– nem a tárgyi tudás, hanem a nyelvi készségek kerülnek értékelésre 

 

A Szituációs párbeszéd esetében az első részben találhatók a húzótételek. 

A második részben található a tanári példány, mely az értékelést segíti. 

 

A húzótételeket minden esetben ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tételsor a 25/2017. (VIII.31.) NGM rendeletben foglalt szakmai és vizsgakövetelmény, és a 

8/2017. (V.17.) NGM rendeletben foglalt szakmai és vizsgakövetelmény alapján készült. 
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ÁLTALÁNOS ÉS ÜZLETI TÉMÁJÚ BESZÉLGETÉS 
 

1. TÉTEL 
 
EGYÉN ÉS CSALÁD I. 
Üdvözlés, bemutatkozás és személyes adatok 
A család, barátok és munkatársak bemutatása 
Külső megjelenés, belső tulajdonságok 
Családi vállalkozás, egyéni vállalkozás, a vállalkozás mindennapi működése 
 
 
A tételhez használható segédeszköz: 

– Felkészülés során nyomtatott szótár használata megengedett! 
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2. TÉTEL 
 
EGYÉN ÉS CSALÁD II. 
Szokásos napi tevékenységek, napi rutin otthon és a munkahelyen 
Családi ünnepek 
Önéletrajz, bemutatkozó beszélgetés (interjú) 
 
A tételhez használható segédeszköz: 

– Felkészülés során nyomtatott szótár használata megengedett! 
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3. TÉTEL 
 
TANULÁS ÉS MUNKA I. 
Iskolai emlékek, élmények 
Tanulás az iskolán kívül, nyelvtanulás, online tanulás 
Irodai ügyintézés: termékek és szolgáltatások megrendelése, visszaigazolás, módosítás, 
lemondás, stb. 
 
A tételhez használható segédeszköz: 

– Felkészülés során nyomtatott szótár használata megengedett! 
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4. TÉTEL 
 
TANULÁS ÉS MUNKA II. 
Munkahely, munkahelyi feladatok, munkaidő 
Foglalkozások 
Iroda, irodai eszközök és berendezések 
 
A tételhez használható segédeszköz: 

– Felkészülés során nyomtatott szótár használata megengedett! 
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5. TÉTEL 
 
LAKÓHELY, OTTHON I. 
Lakóhely, lakóház, otthon bemutatása (szobák, berendezési tárgyak) 
Lakással kapcsolatos költségek (rezsi, törlesztés, stb.) 
A lakókörnyezet és a környék leírása 
Lakásbérlés, lakásvásárlás, hitel 
 
A tételhez használható segédeszköz: 

– Felkészülés során nyomtatott szótár használata megengedett! 
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6. TÉTEL 
 
LAKÓHELY, OTTHON II. 
A lakókörnyezet és a környék leírása 
Házimunkák 
Diákélet: diákszálló, albérlet, házirend 
 
A tételhez használható segédeszköz: 

– Felkészülés során nyomtatott szótár használata megengedett! 
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7. TÉTEL 
 
ÉTKEZÉS I. 
Étkezések, étkezési szokások, étkezés otthon és étteremben 
Az egészséges és az egészségtelen táplálkozás, alapvető élelmiszerek 
Asztalfoglalás, rendelés, fontosabb ételek, italok, fizetés 
 
A tételhez használható segédeszköz: 

– Felkészülés során nyomtatott szótár használata megengedett! 
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8. TÉTEL 
 
ÉTKEZÉS II. 
Vendégségben (vendégek fogadása, kínálás), receptek, sütés-főzés 
Kávézó, Internet kávézó, étterem, gyorsétterem 
Munkaebéd, üzleti partnerek fogadása és bemutatása 
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9. TÉTEL 
 
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KERESKEDELEM I. 
Vásárlás, árak és áruk, minőség 
Fizetési módok: bankkártya, hitelkártya, készpénz, utalás 
Banki alapszolgáltatások, banki ügyintézés (számlanyitás, pénzváltás, stb.) 
Reklamációk, panaszkezelés 
 
A tételhez használható segédeszköz: 

– Felkészülés során nyomtatott szótár használata megengedett! 
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10. TÉTEL 
 
SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KERESKEDELEM II. 
Hagyományos kereskedelmi értékesítőhelyek (bolt, áruház, szupermarket, bevásárló 
központ, stb.) és webáruházak 
Hirdetések, egyszerű hirdetési szövegek, reklámok, akciók, kedvezmények 
Szolgáltatások: bank, posta, autószerviz, tisztító, stb.  
 
A tételhez használható segédeszköz: 

– Felkészülés során nyomtatott szótár használata megengedett! 
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11. TÉTEL 
 
EGÉSZSÉG ÉS SPORT I. 
Egészséges életmód, betegségek megelőzése, egészséges étkezés, testmozgás 
Gyakori Betegségek, néhány betegség tünetei, sérülések 
Sportolás, népszerű sportok, labdajátékok, téli sportok, nyári sportok, stb.  
 
A tételhez használható segédeszköz: 

– Felkészülés során nyomtatott szótár használata megengedett! 
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EGÉSZSÉG ÉS SPORT II. 
Háziorvosnál, fogorvosnál 
Gyógyszertárban 
Élsport, sportreklám, szponzorok reklámjai 
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13. TÉTEL 
 
IDŐJÁRÁS ÉS KÖRNYEZETÜNK I. 
Évszakok és azok jellemző időjárása 
A természet és az évszakok 
Közvetlen és tágabb környezetünk 
 
A tételhez használható segédeszköz: 

– Felkészülés során nyomtatott szótár használata megengedett! 
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14. TÉTEL 
 
IDŐJÁRÁS ÉS KÖRNYEZETÜNK II. 
Időjárás-előrejelzés, öltözködés 
Hétköznapi lehetőségek a környezet megóvása és tisztán tartása érdekében  
 
A tételhez használható segédeszköz: 

– Felkészülés során nyomtatott szótár használata megengedett! 
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15. TÉTEL 
 
KÖZLEKEDÉS ÉS UTAZÁS I. 
Utazás városi tömegközlekedési eszközön (villamoson, autóbuszon, metrón; jegyváltás, 
jegyváltás, jegykezelés, bérlet) 
Utazás taxival (taxirendelés, fizetés) 
Külföldi utazás (útlevél-és vámvizsgálat, pénzváltás) 
Üzleti utak, szobafoglalás, szobatípusok, szállodai szolgáltatások 
 
A tételhez használható segédeszköz: 

– Felkészülés során nyomtatott szótár használata megengedett! 
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16. TÉTEL 
 
KÖZLEKEDÉS ÉS UTAZÁS II. 
Utazás autóval (parkolás, benzinvásárlás) 
Utazás vonattal, repülőgépen, távolsági busszal (pályaudvar, reptér, állomás) 
Egyéni utak és utazási irodák 
Szálláslehetőségek: hotel, apartman, kempingezés stb.  
 
A tételhez használható segédeszköz: 

– Felkészülés során nyomtatott szótár használata megengedett! 
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17. TÉTEL 
 
SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KAPCSOLATTARTÁS I. 
Moziban, színházban (műsor, jegyrendelés telefonon és online, jegyváltás) 
Koncertek és fesztiválok 
Internet, közösségi oldalak 
Üzleti kommunikáció (ajánlat, ajánlatkérés, reklamáció, panaszkezelés, megrendelés, 
visszaigazolás, egyszerű hirdetési szövegek, stb.) 
 
A tételhez használható segédeszköz: 

– Felkészülés során nyomtatott szótár használata megengedett! 
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18. TÉTEL 
 
SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KAPCSOLATTARTÁS II. 
Tv, filmek, sorozatok, kedvenc műsorok 
Hobbi 
Olvasási szokások: könyvtár, könyvek, e-könyvek, újságok, magazinok 
Kommunikációs eszközök: mobiltelefon, vezetékes telefon, email, videóhívás, fax, Viber, 
Skype, stb. 
Üzleti kapcsolattartás (formális levelezés, partnermeghívások, időpont módosítá-
sa/lemondása, stb.) 
 
A tételhez használható segédeszköz: 

– Felkészülés során nyomtatott szótár használata megengedett! 
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19. TÉTEL 
 
MAGYARORSZÁG ÉS A CÉLNYELV ORSZÁGA (I) I. 
Magyarország természeti értékei, hagyományaink, nevezetességeink, nemzeti ünnepek 
Budapest és főbb nevezetességei, turistaként Budapesten 
Az EU, Magyarország és a célnyelvi országok kapcsolatai 
 
A tételhez használható segédeszköz: 

– Felkészülés során nyomtatott szótár használata megengedett! 
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20. TÉTEL 
 
MAGYARORSZÁG ÉS A CÉLNYELV ORSZÁGA (I) II. 
A célnyelv országai és főbb jellemzői (fekvés, nagyság, főváros, pénznem, államforma) 
A legismertebb értékek (szokások, ünnepek, éghajlat, tájak, városok) és turisztikai neve-
zetességek 
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KÉPLEÍRÁS 
 
1. Kép 
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5. Kép 
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6. Kép 
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ni/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 
7. Kép 

 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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8. Kép 

 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvta-
ni/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 
9. Kép 

 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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10. Kép 

 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvta-
ni/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 
11. Kép 

 



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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12. Kép 

 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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13. Kép 

 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvta-
ni/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 
14. Kép 

 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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15. Kép 

 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvta-
ni/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 
16. Kép 

 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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17. Kép 

 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvta-
ni/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 
18. Kép 

 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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19. Kép 

 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvta-
ni/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 
20. Kép 

 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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21. Kép 

 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvta-
ni/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 
22. Kép 

 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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23. Kép 

 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvta-
ni/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 
24. Kép 

 



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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25. Kép 

 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvta-
ni/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 
26. Kép 

 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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27. Kép 

 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvta-
ni/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 
28. Kép 

 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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29. Kép 

 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint nyelvta-
ni/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 
30. Kép 

 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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SZITUÁCIÓS PÁRBESZÉD 
 

1. Szituáció 
 
Ön egy hétre Londonba utazik, és szeretne kibérelni egy lakást. Interneten talált egy hirdetést. 
Hívja fel a megadott számot (vizsgáztatót), és érdeklődjön a lehetőségekről (ár, lakás beren-
dezése, elhelyezkedése, szobák száma, stb.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 

2. Szituáció 
 
Ön felhívja külföldi barátját (a vizsgáztatót), akivel már egy éve nem beszélt. Érdeklődje meg, 
hogy van, mi újság a családjával! Mesélje el, hogy Önnel mit történt az elmúlt idő alatt! (Pl. 
megházasodott, családi vállalkozást alapított, új lakást vásárolt), majd hívja meg barátját egy 
hétre Önökhöz! 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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3. Szituáció 
 
Külföldi üzlettársa egy hetet tölt az Ön városában, és szeretne egyik este kikapcsolódni. Öntől 
kér segítséget, ötletet. Hívja el üzlettársát (a vizsgáztatót) moziba! A film 19.00-kor kezdődik. 
Beszélje meg vele, mikor és hol találkoznak! Ha szeretné, akkor Ön szívesen érte megy. 
Ajánljon programot mozi utánra is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 

4. Szituáció 
 
Ön nyelvtanfolyamon vett részt nemrégiben. Meséljen erről ismerősének (a vizsgáztatónak)! 
Mondja el, mikor kezdődött a képzés, és mennyi ideig tanult ott, beszéljen csoporttársairól és 
tanárairól (pl. nagyon kedvesek voltak az osztálytársak, nagyon jó tanáraik voltak)! Mondja 
el, hogy szerette-e a kurzuskönyvet.  
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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5. Szituáció 
 
Munkahelyén új bútorokra van szükség. Önt bízzák meg azzal, hogy beszerezze ezeket. Hívja 
fel a bútorboltot, és beszéljen az eladóval (a vizsgáztatóval)! Mondja el, hogy új irodáik lesz-
nek, és szüksége van 25 székre, és 25 íróasztalra! Jelezze, hogy 1000 eurót tudnak erre költe-
ni! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 

6. Szituáció 
 
Ön új lakásba költözött. Meséljen róla barátjának (a vizsgáztatónak)! Mondja el, hány szoba 
van benne, melyik a kedvenc helysége és miért! Ezt a szobát részletesebben írja le (milyen 
berendezési tárgyak, bútorok találhatók benne)! 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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7. Szituáció 
 
Üzleti partnere (a vizsgáztató) a tárgyalások után még néhány napot eltölt a családjával az Ön 
városában. Javasoljon neki néhány jó éttermet a környéken, ahol megkóstolhatják a helyi spe-
cialitásokat is! Ajánljon egyéb programokat is üzleti partnere figyelmébe! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 

8. Szituáció 
 
Meghívta külföldi barátját (a vizsgáztatót) vacsorára egy étterembe. Segítsen neki választani 
az étlapról! Mondja el, hogy a magyar bor híres/nagyon jó, és kérdezze meg, szeretné-e meg-
kóstolni valamelyiket! 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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9. Szituáció 
 
Ön egy ruhaboltban van. Vásároljon egy kék inget közepes méretben! Kérjen segítséget az 
eladótól (a vizsgáztatótól) (pl. hol vannak a kék ingek, van-e közepes méretű ebből)! Próbálja 
fel, és fizetéskor jelezze, hogy hitelkártyáját akarja használni (nincs Önnél készpénz)!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 

10. Szituáció 
 
Ön üzleti úton van, és a hétvégén be akarja járni az országot. Béreljen autót a hétvégére! 
Mondja el, hogy nincs nagy autóra szüksége, inkább egy új, japán autót szeretne, ha lehetsé-
ges! 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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11. Szituáció 
 
Ön külföldön szeretne munkát vállalni, és erről a tervéről meséljen külföldi barátjának: hová 
szeretne menni, egyedül megy, vagy családdal, hol fog lakni, étkezni, tudja-e az adott ország 
nyelvét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 

12. Szituáció 
 
Ön üzleti úton van külföldön, és egyik nap korábban végeznek a munkával. Mivel otthon Ön 
gyakran sportol, ki szeretné használni ezt az időt egy kis sportolásra. Kérdezze meg külföldi 
munkatársát (a vizsgáztatót), szeretne-e konditerembe menni Önnel! Mondja el, hogy nagyon 
fontosnak tartja a sportot és az egészséges étkezést, ezért hetente háromszor edz, és sok zöld-
séget eszik. 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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13. Szituáció 
 
Az Ön üzleti partnere Magyarországra készül egy konferenciára. Telefonon hívja fel, kérdezze 
meg, rendben van-e a prezentáció és mikor érkezik meg! Javasolja, hogy hozzon meleg öltö-
zetet, mert nagyon hideg idő lesz a hétvégén! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 

14. Szituáció 
 
Ön külföldi barátjával (a vizsgáztatóval) beszélget az évszakokról. Mondja el, mi jellemzi 
Magyarország időjárását (pl. hosszú, hideg telek, és nagyon meleg nyarak)! Fejtse ki, melyik 
a kedvenc évszaka, és miért (mit szeret akkor csinálni)! 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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15. Szituáció 
 
Ön külföldi barátját akarja meglátogatni vonattal. Az állomáson kérdezze meg a jegyárust (a 
vizsgáztatót) az utazás részleteiről (pl. mikor megy a következő vonat, mennyi ideig tart az út, 
mennyibe kerül a jegy)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 

16. Szituáció 
 
Ön üzleti útra készül. Hívja fel a kiválasztott hotel recepciósát (a vizsgáztatót) és foglaljon 
magának szállást a hétvégére! A szoba egyágyas legyen, és csendes! Kérdezze meg, mikor 
van reggeli, és tudakolja meg, meddig van nyitva a szálloda uszodája! 
  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
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17. Szituáció 
 
Ön külföldi barátjával beszélget egy kávézóban. Mondja el, milyen gyakran jár ide a barátai-
val! Meséljen még arról, mit szeret szabadidejében csinálni (pl. szeret moziba járni, kedveli a 
koncerteket, és említse meg még egy hobbiját)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
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18. Szituáció 
 
Hívja fel üzleti partnerét (a vizsgáztatót), és mondja el, hogy nem tudnak találkozni holnap, 
mert főnökével lesz egy nagyon fontos megbeszélése! Ajánljon fel helyette egy másik időpon-
tot (pl. a péntek délután 15 órát)! 
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19. Szituáció 
 
Hívja fel külföldi barátját (a vizsgáztatót) és hívja meg egy hétre Magyarországra! Beszéljen 
az ország főbb nevezetességeiről, turista célpontokról (pl. meséljen Budapestről és a Balaton-
ról)! Mondja el, hogy júniusban szabadságon lesz, akkor jöjjön! 
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20. Szituáció 
 
Külföldre utazik, mivel külföldi üzleti partnerével (a vizsgáztatóval) fontos megbeszélésük 
van pénteken a célország fővárosában (pld. London, Berlin). Hívja fel, és mondja el, hogy a 
hétvégén is a fővárosban marad, nem kell hazasietnie! Kérdezze meg, mit nézzen meg ott!  
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AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI 
 

TANÁRI PÉLDÁNY 
 

1. Szituáció 
 
Ön egy hétre Londonba utazik, és szeretne kibérelni egy lakást. Interneten talált egy hirdetést. 
Hívja fel a megadott számot (vizsgáztatót), és érdeklődjön a lehetőségekről (ár, lakás beren-
dezése, elhelyezkedése, szobák száma, stb.) 
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Dohányzik-e? Nem szeretne dohányos bérlőt a lakásba. 
 Kíván-e vendéget is fogadni a lakásban? 
 Pontosan mikor érkezik, mert a kulcsot át kell adni? Pontosan mikor megy el? 
 Kell-e segítség a városban való közlekedéshez? 
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2. Szituáció 
 
Ön felhívja külföldi barátját (a vizsgáztatót), akivel már egy éve nem beszélt. Érdeklődje meg, 
hogy van, mi újság a családjával! Mesélje el, hogy Önnel mit történt az elmúlt idő alatt! (Pl. 
megházasodott, családi vállalkozást alapított, új lakást vásárolt), majd hívja meg barátját egy 
hétre Önökhöz! 
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Említsen meg valamilyen fontos eseményt (pl. esküvő, válás, gyermek születése, stb.)! 
 Érdeklődjön, mit csinál jelenleg a barátja!  
 Kérdezősködjön a családtagok felől! 
 Fejezze ki, mennyire örül a meghívásnak, és kérdezzen rá néhány részletre (mikor a 

legalkalmasabb, egyedül menjen-e, stb.)! 
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3. Szituáció 
 
Külföldi üzlettársa egy hetet tölt az Ön városában, és szeretne egyik este kikapcsolódni. Öntől 
kér segítséget, ötletet. Hívja el üzlettársát (a vizsgáztatót) moziba! A film 19.00-kor kezdődik. 
Beszélje meg vele, mikor és hol találkoznak! Ha szeretné, akkor Ön szívesen érte megy. 
Ajánljon programot mozi utánra is! 
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Fogadja el a meghívást! 
 Kérdezze meg, milyen filmről van szó! Ne fogadja el az első javaslatot, Ön más fajta 

filmeket szeret. 
 Kérdezze meg, mikor kezdődik a film! Későbbi / korábbi nincs? 
 Kérdezze meg, mit fognak csinálni mozi után! Lehet, hogy éhesek is lesznek, enne is 

valamit! 
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4. Szituáció 
 
Ön nyelvtanfolyamon vett részt nemrégiben. Meséljen erről ismerősének (a vizsgáztatónak)! 
Mondja el, mikor kezdődött a képzés, és mennyi ideig tanult ott, beszéljen csoporttársairól és 
tanárairól (pl. nagyon kedvesek voltak az osztálytársak, nagyon jó tanáraik voltak)! Mondja 
el, hogy szerette-e a kurzuskönyvet.  
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Kérdezze meg, miért kezdte el tanulni ezt a nyelvet! Sikerült ezt a célt elérnie? Miért 
(nem)? 

 Miért pont ezt a nyelvet választotta? Egy másik nyelv nem lett volna hasznosabb? Mi-
ért (nem)? 

 Érdeklődjön, mit gondol a nyelviskoláról, ahol tanult!  
 Kérdezze meg, mit tervez a nyelvtanulással és nyelvtudásával a barátja (pl. akar-e 

vizsgát tenni vagy külföldre utazni, külföldön dolgozni)! 
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5. Szituáció 
 
Munkahelyén új bútorokra van szükség. Önt bízzák meg azzal, hogy beszerezze ezeket. Hívja 
fel a bútorboltot, és beszéljen az eladóval (a vizsgáztatóval)! Mondja el, hogy új irodáik lesz-
nek, és szüksége van 25 székre, és 25 íróasztalra! Jelezze, hogy 1000 eurót tudnak erre költe-
ni! 
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Üdvözölje a vizsgáztatót, és kérdezze meg, melyik cégtől telefonál!  
 Kérdezze meg, milyen színű székeket szeretne! Ezekből nincs annyi készleten, rendel-

ni kell.  
 Érdeklődjön, hogy mikorra szeretnék a bútorokat! 
 Ígérje meg, hogy e-mailben átküldi a bútorok képét! 
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6. Szituáció 
 
Ön új lakásba költözött. Meséljen róla barátjának (a vizsgáztatónak)! Mondja el, hány szoba 
van benne, melyik a kedvenc helysége és miért! Ezt a szobát részletesebben írja le (milyen 
berendezési tárgyak, bútorok találhatók benne)! 
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Gratuláljon az új lakáshoz, majd kérdezze meg, hogy miért költözött el! 
 Kérdezze meg, milyen színűek a falak, és hogy tetszik-e ez a szín a vizsgázónak! 
 Érdeklődjön, van-e hozzá erkély! Ha igen, mekkora és honnan nyílik, mire fogják 

használni.  
 Kérdezze meg, mikor látogathatná meg új otthonában! 
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7. Szituáció 
 
Üzleti partnere (a vizsgáztató) a tárgyalások után még néhány napot eltölt a családjával az Ön 
városában. Javasoljon neki néhány jó éttermet a környéken, ahol megkóstolhatják a helyi spe-
cialitásokat is! Ajánljon egyéb programokat is üzleti partnere figyelmébe! 
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Kérdezze meg, melyik a legdrágább étterem a városban! 
 Érdeklődjön, melyik a kedvenc étterme üzleti partnerének. Miért az? Milyen gyakran 

jár oda? Mikor volt ott utoljára? Milyen alkalommal? 
 Hívja meg üzleti partnerét családjával együtt ebédre a hétvégére! Beszéljék meg a 

részleteket (hol találkoznak, mikor, stb.)!   
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8. Szituáció 
 
Meghívta külföldi barátját (a vizsgáztatót) vacsorára egy étterembe. Segítsen neki választani 
az étlapról! Mondja el, hogy a magyar bor híres/nagyon jó, és kérdezze meg, szeretné-e meg-
kóstolni valamelyiket! 
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Kérjen javaslatot, hogy mit válasszon, de ne fogadja el az első javasolt ételt. Mondja 
el, mit szeretne választani!  

 Kérdezze meg, mit javasol barátja desszertre!  
 Kérdezze meg, mit esznek az emberek általában ebédre Magyarországon! 
 Még dolgozni akar délután, így utasítsa vissza a felkínált bort!  
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9. Szituáció 
 
Ön egy ruhaboltban van. Vásároljon egy kék inget közepes méretben! Kérjen segítséget az 
eladótól (a vizsgáztatótól) (pl. hol vannak a kék ingek, van-e közepes méretű ebből)! Próbálja 
fel, és fizetéskor jelezze, hogy hitelkártyáját akarja használni (nincs Önnél készpénz)!  
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Kérdezze meg, fel szeretné-e próbálni az inget! 
 Mutassa meg, hol vannak a próbafülkék! 
 Kérdezze meg, jó-e a méret! 
 Mondja el, hogy sajnos nem tud a hitelkártyájával fizetni ma technikai probléma miatt, 

csak készpénzben! Van a közelben ATM.  
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10. Szituáció 
 
Ön üzleti úton van, és a hétvégén be akarja járni az országot. Béreljen autót a hétvégére! 
Mondja el, hogy nincs nagy autóra szüksége, inkább egy új, japán autót szeretne, ha lehetsé-
ges! 
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Milyen színű autót szeretne? Olyan sajnos nincs. 
 Milyen autót szeretne? Milyet szokott vezetni? 
 Mióta van jogosítványa? Mennyit és hol szokott vezetni? Ha nincs, akkor ki fogja ve-

zetni az autót? 
 Szeretné megnézni először?  
 Dohányzik? Az autókban ugyanis tilos a dohányzás. 
 Hogyan szeretne fizetni?  
 Számlát kér a bérlésről? Kinek állítsam ki? 

  



Szakképesítés: 35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. 
Szóbeli vizsgatevékenység 
A vizsgafeladat megnevezése: A beszédértés és a beszédkészség mérése idegen nyelven, valamint 
nyelvtani/nyelvhasználati és lexikai (általános és szakmai) kompetencia mérése 
 

49/58 

11. Szituáció 
 
Ön külföldön szeretne munkát vállalni, és erről a tervéről meséljen külföldi barátjának: hová 
szeretne menni, egyedül megy, vagy családdal, hol fog lakni, étkezni, tudja-e az adott ország 
nyelvét. 
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Kérdezze meg, milyen munkát szeretne vállalni, van-e gyakorlata. 
 Járt-e már ebben az országban. 
 Családostul megy vagy egyedül. 
 Hol fog lakni, hol fog étkezni? 
 Mennyire beszéli az adott ország nyelvét. 
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12. Szituáció 
 
Ön üzleti úton van külföldön, és egyik nap korábban végeznek a munkával. Mivel otthon Ön 
gyakran sportol, ki szeretné használni ezt az időt egy kis sportolásra. Kérdezze meg külföldi 
munkatársát (a vizsgáztatót), szeretne-e konditerembe menni Önnel! Mondja el, hogy nagyon 
fontosnak tartja a sportot és az egészséges étkezést, ezért hetente háromszor edz, és sok zöld-
séget eszik. 
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Fogadja el a meghívást! 
 Javasolja, hogy 18 órára menjenek a konditerembe! 
 Ön nem szokott sportolni. Hogy érdemes most az első alkalommal edzenie?  
 Mi lenne, ha nem konditerembe mennének, hanem inkább úszni? Egyezzenek meg, 

hogy melyik sportot választják végül! 
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13. Szituáció 
 
Az Ön üzleti partnere Magyarországra készül egy konferenciára. Telefonon hívja fel, kérdezze 
meg, rendben van-e a prezentáció és mikor érkezik meg! Javasolja, hogy hozzon meleg öltö-
zetet, mert nagyon hideg idő lesz a hétvégén! 
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Még nincs kész a prezentáció, holnapra kész lesz. Elküldjem e-mailen? 
 Nem tudom, mikor érkezem meg pontosan, mert még nincs elrendezve a reptéri 

transzefer. Be tud vinni a reptérről a szállodába? 
 Kérdezze meg, milyen ruhát hozzon, mivel szeretne sokat sétálni majd a városban! 
 Kérdezze meg, melyik a legszebb évszak Magyarországon! 
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14. Szituáció 
 
Ön külföldi barátjával (a vizsgáztatóval) beszélget az évszakokról. Mondja el, mi jellemzi 
Magyarország időjárását (pl. hosszú, hideg telek, és nagyon meleg nyarak)! Fejtse ki, melyik 
a kedvenc évszaka, és miért (mit szeret akkor csinálni)! 
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Kérdezze meg, melyik a barátja (a vizsgázó) kedvenc évszaka! Ön azt az évszakot 
nem igazán szereti. Mit szeret benne a barátja? 

 Kérdezze meg barátját, hogy mit szeret csinálni télen/nyáron! 
 Kérdezze meg, szereti-e a hideg/meleg időt! Miért (nem)! 
 Hívja meg barátját, hogy töltsön el egy hetet náluk családjával nyáron! 
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15. Szituáció 
 
Ön külföldi barátját akarja meglátogatni vonattal. Az állomáson kérdezze meg a jegyárust (a 
vizsgáztatót) az utazás részleteiről (pl. mikor megy a következő vonat, mennyi ideig tart az út, 
mennyibe kerül a jegy)! 
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Egy óráig tart az út. 
 A következő vonatig sajnos 40 percet kell várni. 
 Csak oda, vagy oda-vissza szeretne utazni? Javasolja, hogy olcsóbb, ha oda-vissza 

most megveszi! Mikor szeretne visszautazni? Akkor pont nincs vonat. 
 Készpénzzel vagy kártyával szeretne fizetni? 
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16. Szituáció 
 
Ön üzleti útra készül. Hívja fel a kiválasztott hotel recepciósát (a vizsgáztatót) és foglaljon 
magának szállást a hétvégére! A szoba egyágyas legyen, és csendes! Kérdezze meg, mikor 
van reggeli, és tudakolja meg, meddig van nyitva a szálloda uszodája! 
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Fogadja a vizsgázó hívását, majd kérdezze meg, mikorra és milyen szobát szeretne! 
Van ilyen szabad szoba, le kívánja foglalni most? 

 Kérdezze meg a vizsgázó személyes adatait! 
 Betűztesse el a vizsgázó vezetéknevét! 
 Mondja el, hogy az uszoda sajnos nincs nyitva a hétvégén, mert felújítják, de van kon-

diterem, azt tudja használni! 
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17. Szituáció 
 
Ön külföldi barátjával beszélget egy kávézóban. Mondja el, milyen gyakran jár ide a barátai-
val! Meséljen még arról, mit szeret szabadidejében csinálni (pl. szeret moziba járni, kedveli a 
koncerteket, és említse meg még egy hobbiját)! 
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Miért szereti ezt a kávézót? 
 Mi a kedvenc filmje? 
 Milyen zenét hallgat? 
 Milyen gyakran szoktak moziba menni? Mikor volt utoljára moziban/színházban, és 

mit nézet meg? 
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18. Szituáció 
 
Hívja fel üzleti partnerét (a vizsgáztatót), és mondja el, hogy nem tudnak találkozni holnap, 
mert főnökével lesz egy nagyon fontos megbeszélése! Ajánljon fel helyette egy másik időpon-
tot (pl. a péntek délután 15 órát)!  
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Jelezze, hogy Önnek ez probléma. Biztos nem tudnak legalább 15 percet beszélni? Ha 
nem, akkor egyezzenek meg egy másik időpontban, de ne fogadja el az első ajánlott 
időpontot (pld. péntek délután)! 

 Ajánljon fel helyette egy másik időpontot! 
 Helyszín maradjon? Nem lehetne inkább az Ön irodája? 
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19. Szituáció 
 
Hívja fel külföldi barátját (a vizsgáztatót) és hívja meg egy hétre Magyarországra! Beszéljen 
az ország főbb nevezetességeiről, turista célpontokról (pl. meséljen Budapestről és a Balaton-
ról)! Mondja el, hogy júniusban szabadságon lesz, akkor jöjjön! 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Mit lehet csinálni Budapesten? 
 Mit lehet csinálni a Balatonnál? 
 Milyen az időjárás júniusban? 
 Milyen ruhát hozzon magával? 
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20. Szituáció 
 
Külföldre utazik, mivel külföldi üzleti partnerével (a vizsgáztatóval) fontos megbeszélésük 
van pénteken a célország fővárosában (pld. London, Berlin). Hívja fel, és mondja el, hogy a 
hétvégén is a fővárosban marad, nem kell hazasietnie! Kérdezze meg, mit nézzen meg ott!  
 
Az alábbi irányítási szempontok csak javaslatok. A vizsgáztató az interakció jellegéből faka-
dóan más irányba is viheti a beszélgetést! 
 

 Mondja el, hogy sajnos a találkozó után elutazik Olaszországba, így nem tudja meg-
mutatni a várost! 

 Hogy szeretné megnézni a várost? Gyalogosan, busszal, villamossal? 
 Mi érdekli? Múzeumok? Szép épületek? Rendezvények? Szórakozóhelyek?  
 Emlékeztesse a vizsgázót, hogy hozzon kényelmes cipőt a sok sétához. 
 Milyen étteremben szeretne vacsorázni? Javasoljon egyet! 


