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Szóbeli vizsga 

Angol pénzügyi nyelvvizsga 15+15 
perc 

50 
pont 

 MINTA 

1. Beszélgetés a vizsgáztatóval angol nyelven a vizsgázó mindennapi 
élethelyzeteivel kapcsolatban. 

2. Az alábbiak figyelembe vételével folytasson párbeszédet angol nyelven a 
vizsgáztatóval. 

Vizsgázó 

Ön Kovács Irén/István, az ABC Bank RT alkalmazottja. Ügyfele, Ann/Andrew White egy 
Magyarországon dolgozó angol nyelvtanár, kölcsönt szeretne felvenni. Válaszoljon a feltett 
kérdésekre az alábbi információk alapján: 

 személyi kölcsön maximum 1,5 millió forint, 

 a kölcsönt a kérelem benyújtásától számított egy héten belül fel lehet venni, 
 az éves kamat 12%, 
 a kölcsönkérelem benyújtásakor 1000 forintot kell fizetni, 
 futamidő 1-3 év, 
 lejárat előtt lehet törleszteni, de az 5000 forint költséggel jár. 

Ön kezdi a beszélgetést. 

Vizsgáztató 
(A vizsgáztatói szituáció leírása csak a vizsgáztató példányán szerepel.) 

Ön Ann/Andrew White, egy Magyarországon dolgozó angol nyelvtanár. Kovács Irén/István a bank 
egyik alkalmazottja. Kérjen tőle felvilágosítást a következőkről: 

 mennyi hitelt lehet felvenni, 
 milyen gyorsan lehet pénzhez jutni, 
 mekkora kamatot kell fizetni, 
 vannak-e egyéb költségek, 
 mennyi időre lehet a kölcsönt felvenni, 
 lehet-e lejárat előtt törleszteni. 

A beszélgetést partnere kezdi. 



3. Ismertesse az alábbi dokumentumot magyar nyelven. 

ABC BANK Visa debit cards 

You can use your Visa debit card almost anywhere in the world – wherever you see the 

Visa symbol. Your card will cover you in all the places you want to be, for almost all the 
things you need. 

On the high street, the Internet or over the phone worldwide 
From shops to supermarkets, grocers to galleries, your Visa debit card gives you a quick 
and secure way to buy the things you need. Forget about writing cheques or carrying 
cash, your card will be welcome at home or abroad. 

Cashback at most UK supermarkets 

Pay for your shopping with your Visa debit card and get up to £50 cashback with no fee 
to pay. Just check the amount and enter your PIN number at the PIN pad terminal (in 
some supermarkets you may still need to sign a receipt). 

Lost or stolen cards 
If your Visa debit card is lost or stolen or if you’ve had problems using it at home or 

abroad, we have a specialist team who can help. 
Just call 0800 096 1111. 

Upgrade your account and get a Gold service or Platinum Visa debit card 
Upgrade today and get the most from your account. Our new Gold Service and Platinum 
current accounts offer a great range of benefits, from AA breakdown cover to worldwide 
travel insurance. And when you upgrade your current account, we’ll send you a Gold 
Service or Platinum debit card, depending on which account you choose. 

(A kérdések csak a vizsgáztató példányán szerepelnek.) 

 Hol használható a Visa betéti kártya? 

 Milyen üzletekben vásárolhat a Visa betéti kártyával? 
 Mennyi készpénzt kaphat vissza vásárlásnál díjmentesen? 
 Hol kaphat segítséget a kártya elvesztése esetén? 
 Milyen újabb szolgáltatásokra kaphat lehetőséget? 


