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A gazdálKODÓ alapfokú kétnyelvű idegenforgalom nyelvvizsga szóbeli része három feladatból áll.  
 

Az első, 5-6 perces rész a szakmai interjú. Ebben a részben a vizsgáztató 2-3 szakmai témában tesz fel 
kérdéseket a vizsgázónak. A szakmai interjú témakörei:  
 

1. Tourism (types of tourism; jobs in tourism)  

2. Going on Holiday (destinations; preparation) 

3. Travel Agencies (jobs and services at a travel agency) 

4. Types of Accommodation (description of various types of accommodation; services and facilities; 

advantages and disadvantages of each type) 

5. Hotels (types; classification; room types; services and facilities; guests; jobs in a hotel) 

6. Hungary: Sights and Attractions (tourists regions; popular domestic destinations (eg. Budapest, Lake 

Balaton); your hometown) 

7. Some Popular Tourism Types in Hungary (eg. spa and wellness; cultural; wine and conference 

tourism) 

8. Transport and Tourism (how tourists travel; public transport and tourism in Hungary)  

9. Cuisine and Catering (catering establishments; Hungarian and international cuisine) 

10. Global Tourism (some popular destinations worldwide; your favourite destination) 
 
 

A második feladat egy szakmai szerepjáték. Ez a vizsgarész 3-4 perc hosszúságú. A szerepjátékok lehetséges 
témái megegyeznek a szakmai interjú témáival. Alább láthat egy példát egy lehetséges szakmai szituációra.  
 

A harmadik rész az ábraismertetés. Ebben a részben egy perc felkészülési idő után a vizsgázónak egy percig 
kell ismertetnie az ábrán szereplő adatokat. Ezen dokumentum 2-4. oldalain nyújtunk segítséget ehhez a 
vizsgarészhez. 

 
 
2. FELADAT – SZAKMAI SZEREPJÁTÉK  
 

Mintafeladat:  
 

Vizsgázó: Ön egy utazási irodában dolgozik. Egy brit hölgy/úr (a vizsgáztató) néhány napot szeretne 
eltölteni egy vidéki magyar nagyvárosban. Most vele beszél telefonon. Válaszoljon az ügyfél 
kérdéseire. 

 

Vizsgáztató:    Ön egy brit hölgy/úr, aki néhány napot szeretne eltölteni egy vidéki magyar városban, ezért 
felhív egy magyar utazási irodát és feltesz néhány kérdést az ott dolgozó referensnek (a 
vizsgázónak). Tegye fel a következő kérdéseket: 
 

 Szeretnék néhány napot Magyarországon tölteni, valahol vidéken egy nagyvárosban. 

Melyik várost ajánlja? Miért azt? 

 Hogyan jutok el oda Budapestről? 

 Milyen kulturális programokat tud a városban ajánlani egy külföldi turistának? 

 Mik a kihagyhatatlan látnivalók a városban? 

 Milyen sportolási lehetőségek vannak a városban? Hol tudok túrázni a környéken? 

 Hol szálljak meg? Milyen szolgáltatásokat nyújt ez a szálláshely? 
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3. FELADAT - ÁBRAISMERTETÉS  
 

Irányvonalak az ábraismertetés feladathoz alapfokon: 
 

 A vizsgázó elsősorban az ábrán található adatokat ismertesse, és két-három egyszerű mondatban 
utaljon az adatok eltéréseire: pl. X adat kisebb/nagyobb mint Y adat; Z adat a 
legmagasabb/legalacsonyabb érték.  
 

 a vizsgázónak nem kell az ábrán látható tendenciákat és ezek esetleges okait vázolni. 
 

A gazdálKODÓ alapfokú szóbeli nyelvvizsgán háromfajta ábrát használunk:  
 

 vonaldiagram 

 oszlopdiagram 

 kördiagram 
 

Az alábbiakban mindhárom típusra adunk 1-1 példát, egyhez mintamegoldást is mellékelünk. 
 

1. Vonaldiagram/Line graph: 
 

Mintafeladat:  
 

Az alábbiakban egy ábrát lát. Egy perc felkészülési idő után mondja el angolul, hogy milyen információkat 
tartalmaz az ábra. Egy percig kell önállóan beszélnie. Jegyzeteket nem készíthet. 
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2.    Oszlopdiagram/Bar chart 
  
Mintafeladat: 
 

Az alábbiakban egy ábrát lát. Egy perc felkészülési idő után mondja el angolul, hogy milyen információkat 
tartalmaz az ábra. Egy percig kell önállóan beszélnie. Jegyzeteket nem készíthet. 
 

 
 
Lehetséges mintamegoldás:  
 
The bar chart shows how many Hungarian tour guides speak major European languages. As we can see, a lot 

more guides speak German and English than Russian, French, Italian or Spanish. There are a little bit more 

than 3,500 German-speaking tour guides in Hungary, slightly more than those who can speak English, which 

is about 3,300. Russian is the third most popular language among tour guides in Hungary, about 1,000 guides 

can speak this language. Almost as many guides speak Italian as French. Fewer than 500 guides can talk to 

Spanish tourists in their mother tongue. Hungarian guides speak German in the highest, and Spanish in the 

lowest number. 

 
 
3.    Kördiagram/Pie chart: 
 

Mintafeladat:  
 

Az alábbiakban egy ábrát lát. Egy perc felkészülési idő után mondja el angolul, hogy milyen információkat 
tartalmaz az ábra. Egy percig kell önállóan beszélnie. Jegyzeteket nem készíthet. 
 

 



SEGÍTSÉG A GAZDÁLKODÓ KÉTNYELVŰ ALAPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁHOZ  -  IDEGENFORGALOM MODUL 

_________________________________________________________________________________ 

 

4 

 

 
 
 
 
 


