
PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA 
 

B1 (alapfok) – angol nyelv 

Írásban teljesítendő 

Íráskészség 
§§ 

vizsgázó sorszáma: 

 

dátum: MINTATESZT 

 

Elérhető pontszám: 15 pont. 

Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.  

Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el. 

Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont. 

A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja. 
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MEGOLDÓKULCS 

1. feladat 

 

 

 

 

           

         11. Gólya Street 

         Pécs 

         7622 

Civil Office 

Municipal  Court of Pécs 

14. Széchenyi Square 

Pécs 

7621 

          28 June 2016 

Dear Sir/ Madam, 

 

I am writing to you on behalf of my client Mr. Henry Plainwater (Born in Wellington, 18 07 

1963). 

 

I must inform you that my client cannot attend the hearing scheduled for 01 August 2016. 

The cause of his absence is that he has to stay in hospital for his diabetes treatment from 05 of 

July to 05 August. 

 

Would you please set another date for the trial at a later time so that he will be able to attend?  

 

Please find enclosed the medical certificate of my client. 

 

I look forward to your reply. 

 

Yours faithfully, 

Edit Kákai (Dr.) 
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2. feladat 

 

NEW MESSAGE 

TO: stuart@fakemail.com 

SUBJECT: Thank you 

 

Dear Ms. Stuart, 

First of all, I would like to thank you for visiting us in Budapest. 

I am positive this meeting will be a milestone in the history of co-operation between our 

capital cities. 

I am very happy to inform you that all participating colleagues have given a very positive 

feedback on your presentation about reforms in the British local government system. 

I think we can all agree that our meeting was successful. It is without doubt that concluding 

declarations of intent is quite an important result. 

Hopefully, concrete steps will soon follow.  

 

Yours sincerely, 

László Kovács  

91 szó 

 


