
 

BGF NYTK 

B1 
Szóbeli vizsga 

Német pénzügyi nyelvvizsga 15+15 
perc 

50 
pont 

 MINTA 

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

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

Vizsgázó 

Ön Juhász Gabriella/Gábor. Az irodában egy német kollégája/kolléganője, Hanna/Hans Meyer 
szóba hozza, hogy nem kedveli a hitelkártyát, még mindig inkább készpénzzel fizet a bevásárlások 
folyamán. Próbálja meggyőzni, hogy a hitelkártya használata ma teljesen természetes és érveljen 
ennek előnyeiről:  

• kevés helyet foglal, 
• nem tudják ellopni a pénzét, mert ez csak a PIN-kód ismeretében lehetséges, 
• különböző kedvezmények vehetők igénybe a kártyával, 
• csak egy aláírás szükséges hozzá, nagyon praktikus. 

Említse meg, hogy Önnek is van hitelkártyája és néhány mondatban mondja el, hogy hol és mire 
használja. 

A beszélgetést a partnere kezdi 

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

Ön Hanna/Hans Meyer. Az irodában megemlíti magyar kolléganőjének/kollégájának, Juhász 
Gabriellának/Gábornak, hogy nem kedveli a hitelkártyát, még mindig inkább készpénzzel fizet a 
bevásárlások folyamán. Előnyként említi, hogy: 

• reálisabb, jobban követhető, mennyit költ, 
• nem tart olyan sokáig, mint a hitelkártyával fizetés, 
• biztonságosabbnak tartja, 
• nincs kiszolgáltatva a kellemetlen helyzeteknek, ha épp áramszünet vagy rendszerhiba van. 

Ön kezdi a beszélgetést. 



3. Ismertesse az alábbi dokumentumot magyar nyelven. 

Postbank Autokredit 

 

Traumwagen gesehen? 

Mit dem Postbank Autokredit wird aus Ihrem Traum vom schönen Fahren 

schnell Realität. Wenn Sie Ihr Wunschauto oder Motorrad mit uns finanzieren, 
können Sie als Barzahler beim Händler Rabatte aushandeln. 

Ihre Vorteile 

 Erhältlich für neue und gebrauchte KFZ und Motorräder, 

vom Händler oder privat  

 Top-Zinsen für die gesamte Laufzeit  

 Online-Sofortzusage  

 Kredithöhe und Laufzeit flexibel wählbar  

 Schnell ans Ziel Ihrer Wünsche 

(A kérdések csak a vizsgáztató példányán szerepelnek.) 

 Melyik új szolgáltatását reklámozza a hirdetésben a Postabank? 
 Milyen álom megvalósulásában segít a Postabank? 
 Mit nyújt a kereskedő a Postabank lehetőségét igénybe vevő ügyfélnek? 
 Milyen járművek esetében élhet az ügyfél a bank által kínált lehetőséggel? 
 Milyen előnyei vannak ennek a szolgáltatásnak? 


