
 

BGF NYTK 

B1 
Szóbeli vizsga 

Német idegenforgalmi 
nyelvvizsga 15+15 

perc 

50 
pont 

 MINTA 

1. Beszélgetés a vizsgáztatóval német nyelven a vizsgázó mindennapi élet-
helyzeteivel kapcsolatban. 

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

Vizsgázó 

Ön Kovács Edina/Endre, Budapesten, a Ferihegy 2 repülőtéren az információs szolgálatnál dolgozik 
gyakornokként. Hanna/Helmut Mayer, egy német üzletasszony/üzletember a reptérre érkezésekor 
nem találja a meghívója által küldött sofőrt, a cég telefonvonala foglalt. Tájékoztassa őt arról, 
hogy a belvárosba eljuthat: 

 taxival, a taxiállomás a kijárattól balra található, 
 a belvárosba közlekedő kényelmes kisbuszok valamelyikével, melyre jegyet itt tud vásárolni 

és euróban is fizethet, 

 közösségi közlekedéssel: a kijárattól jobbra induló 200-as jelzésű autóbusszal, majd a 
végállomásról metróval – jegyet a megállóban található jegyautomatából forintért tud 
vásárolni. 

Kérdezze meg a pontos címet, ahová a hölgy/úr igyekszik, hogy pontosabb információkkal tudjon 
szolgálni. Mielőtt a német hölgy/úr válaszolna, telefonhívást kap, a sofőr jelzi a késést. Bocsánatot 
kér Öntől és megköszöni a segítségét. 

A beszélgetést a partnere kezdi. 

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

Ön Hanna/Helmut Mayer, egy német üzletasszony/üzletember, aki a budapesti reptérre 
érkezésekor nem találja a meghívója által küldött sofőrt, a cég telefonvonala foglalt. Az 
információhoz megy, ahol Kovács Edina/Endre munkatárstól kérdezze meg: 

 hogyan juthat a Belvárosba, 
 hol tud jegyet venni, 
 hogyan tud fizetni a jegyekért. 

Az információ munkatársa meg kérdezi a pontos címet, ahová Ön szeretne eljutni, ám mielőtt 
válaszolna, telefonhívást kap, a sofőr jelzi a késést. Kérjen elnézést és köszönje meg a munkatárs 
segítségét. 

Ön kezdi a beszélgetést.  



3. Ismertesse az alábbi dokumentumot magyar nyelven. 

Österreich  >  Salzburg  >  Europasportregion  >  Fusch 

Ferienhaus, Hütte, Frühstückspension zum Wandern, Fischen, Skifahren, 
Erholen... 

 

● Preis: 125,00 - 290,00 EUR pro Objekt und Nacht 

● Inmitten der herrlichen Bergwelt von Fusch am Großglockner befinden sich die 

Alpenchalets und die Pension. Familienfreundlich in einer großen Wiese mit Teich, Hühnern 

und Hasen. Anglerparadies Fuscher Ache; Ski-Europasportregion in unmittelbarer Nähe 

● Alpenchalets im kanadischen Blockhausstil. 

● Bestens geeignet für Urlaub im Familien-od. Freundeskreis bietet eine Hütte Platz bis zu 10 

Personen. 

● Gemütlich ausgestattet. 4 Schlafräume, 2x DU / WC, 1x WC extra, Föhn, Handtücher, 

Geschirrtücher, Küche mit vier Kochplatten, Mikro, Geschirrspüler 

● Details: Ferienhaus, Hütte, Frühstückspension zum Wandern, Fischen, Skifahren, Erholen 

Fusch 

(A kérdések csak a vizsgáztató példányán szerepelnek.) 

 Hol található a szálláshely? 
 Milyen kikapcsolódási/szórakozási lehetőségeket nyújt a környék? 

 Kiknek ajánlják elsősorban? 
 Milyen a ház berendezése/kialakítása? (Ismertessen néhány jellemzőt a felsoroltak közül!) 

http://www.urlaub-anbieter.com/Ferienhaus-Alpenchalet.htm

