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B1 
Szóbeli vizsga 

Spanyol üzleti nyelvvizsga 15+15 
perc 

50 
pont 

 MINTA 

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

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

Vizsgázó 

Ön Balogh Katalin/Kálmán, az Espamoda spanyol-magyar vegyes vállalat titkára/titkárnője. Főnöke 
(Szabó úr) kérésére hívja fel Sr/Sra González-t, aki a cég valenciai központjának értékesítési 
menedzsere. Tájékoztassa, hogy a megrendelt áru megérkezett, de van néhány probléma: 

• a megrendelt fehér színű zakók helyett csupa kék színű érkezett, 
• nem száz darab, csak nyolcvan, 
• az egyik csomag megsérült a szállítás során és kb. 10 zakó piszkos lett. 

Közölje, hogy a szállítmányt visszaküldik és kérik az eredetileg megrendelt darabszámot az eredeti 
színben. Kérdezze meg azt is, mi a legkorábbi időpont, amikorra várható a szállítmány. 

A beszélgetést a partnere kezdi 

Vizsgáztató 

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

Ön Sr/Sra González, az Espamoda spanyol-magyar vegyes vállalat valenciai központjának 
értékesítési menedzsere. Felhívja Önt Balogh Katalin/Kálmán, a vállalat magyar képviseletének 
titkára/titkárnője. Elmondja, hogy az Önöktől rendelt áru megérkezett, de van néhány probléma: 

• a megrendelt fehér színű zakók helyett csupa kék színű érkezett, 
• nem száz darab, csak nyolcvan, 
• az egyik csomag megsérült a szállítás során és kb. 10 zakó piszkos lett. 

Közli Önnel, hogy a szállítmányt visszaküldik és kéri az eredetileg megrendelt darabszámot az 
eredeti színben. Ön egyetért ezzel és elnézést kér. Tájékoztassa partnerét, hogy két héten belül 
várható a szállítmány. 

Ön kezdi a beszélgetést. 



3. Ismertesse az alábbi dokumentumot magyar nyelven. 

 3-5 abril 

MULTIPRODUCTO 
JUGUETE Y FIESTA 

Sólo profesionales 

10 a 20h jueves y viernes 
10 a 18h sábado 

Información: 
902 22 15 15 

multiproducto@ifema.es 

www.multiprodutcto.ifema.es 
 

 LINEA 8 - Campo de las Naciones 

(A kérdések csak a vizsgáztató példányán szerepelnek.) 

 Mit tartalmaz ez a dokumentum? 
 Milyen termékeket mutatnak be? 

 Kik látogathatják a vásárt szombaton délelőtt 10 és délután 6 óra között? 
 Hol kérhetünk információt a vásárról? 
 Hogyan lehet eljutni a vásárterületre? 

http://www.multiprodutcto.ifema.es/

