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A gazdálKODÓ alapfokú egynyelvű üzleti nyelvvizsga szóbeli része három feladatból áll.  
 

Az első, körülbelül 4-5 perces rész a szakmai interjú. Ebben a részben a vizsgáztató 2-3 szakmai témában tesz 
fel kérdéseket a vizsgázónak. A szakmai interjú témakörei: 
 
1. The Labour Market (finding a job; job descriptions; popular jobs in Hungary; working hours) 

2. Companies (multinational companies; family-run companies; starting your own business) 

3. Marketing and Advertising (various types of advertising) 

4. Commerce (export/import in Hungary; online shopping; buying habits) 

5. Transportation (ways to transport goods) 

6. Banking (services in banks) 

7. Communication in Business (meeting; presentations; company websites; business trips) 

8. The EU (working in the EU) 

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

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

 
 
2. FELADAT – SZAKMAI SZEREPJÁTÉK  
 

Mintafeladat:  
 

Examinee:  You have applied for the position of assistant to the CEO at an American company. You have 
already worked as an assistant to a manager before. You are at the job interview now. 
Answer the HR Manager’s (the examiner) questions. 

   
 

Examiner:  You work in the HR department of an American company. Now, you are interviewing a 
Hungarian candidate (the examinee) at a job interview. The candidate wants to work as an 
assistant to the CEO at your company. 

 

 Why have you applied for this position? 

 Why would you like to work for our company?  

 What qualifications and work experience do you have? 

 Which foreign languages do you speak?  

 What do you enjoy/dislike about your current job? 

 When could you start working for us? 

 What questions would you like to ask us about the job? 
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3. FELADAT - ÁBRAISMERTETÉS  
 

Irányvonalak az ábraismertetés feladathoz alapfokon: 
 

 A vizsgázó elsősorban az ábrán található adatokat ismertesse, és 2-3 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 egy-egy példát, egyhez mintamegoldást is mellékelünk. 

1. Vonaldiagram/Line graph: 
 

Mintafeladat: 
 

You can see a line graph. Please present the data that you can see on the graph. You will have one minute to 
prepare and one minute to talk. 
 

 
 
 
Lehetséges mintamegoldás:  
 
On the graph we can see how the profit of a Hungarian company changed between 2006 and 2011. In the 

first year of the period the company made a profit of 310 million HUF, but a year later the profit was already 

half a billion HUF, so 2007 was the most successful year for the company during this period. In 2008 the 

profit was 420 million HUF. The company earned the least profit in 2009 when it was only a little bit more 



SEGÍTSÉG A GAZDÁLKODÓ EGYNYELVŰ ALAPFOKÚ SZÓBELI NYELVVIZSGÁHOZ  -  ÜZLETI SZAKIRÁNY 

_________________________________________________________________________________ 

 

3 

 

than 100 million HUF. In the following year the company’s profit was 350 million HUF, a bit more than in 

2006, the start of the period. In the final year of the period, 2011, the company made a profit of almost 400 

million HUF.  

 

2.    Oszlopdiagram/Bar chart 
  
Mintafeladat: 
 

You can see a bar chart. Please present the data that you can see on the chart. You will have one minute to 
prepare and one minute to talk.  
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3.    Kördiagram/Pie chart: 
 

Mintafeladat:  
 

You can see a pie chart. Please present the data that you can see on the chart. You will have one minute to 
prepare and one minute to talk. 
 

 


