
PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA 
 

B2 (középfok) – 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 

Mr. John O’ Brian 

Tiszta Kezek Kft. 

9. Malom Street 

Pécs 

7625 

13. Rózsa Street 

Pécs 

7632 

 

          15 June 2016 

Dear Mr. O’ Brian, 

 

I am acting for Mr. Antal Kocsis (Born in Pér, 01 11 1960).  

 

I have been informed that Mr Kocsis did not receive his monthly payment last month.  

 

Please be reminded that under your employment contract, salaries are due to be paid by the 

tenth day every month. 

 

Under this notification you are given a new term of two weeks counted from the day this 

letter is received. 

 

You should be warned that unless Mr Kocsis’ non-payment is discharged by the given date, 

he will institute legal proceedings in order to enforce his rights. 

 

I truly hope you will understand my client’s intentions.  

 

I look forward to hearing from you. 

 

Yours sincerely, 

Valér Várfalvy (Dr.) 
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2. feladat 

 

NEW MESSAGE 

TO: joyce@fakemail.com 

SUBJECT: FOLLOW – UP LETTER 

 

Dear Mr. Joyce, 

 

With regard to our last meeting of 29 May 2016, please let me confirm your instructions. 

Under our agreement, I am commissioned to sell your property of 24. Virág Street, Miskolc 2332 

and also to sign the deed of sale of the above mentioned property and related documents such as 

the record of transfer of possession, declaration of receiving purchase price, and real estate 

agency contract. 

The property has to be advertised for sale at the price of 25,000,000 HUF but may be sold at 

the minimum price of 22,000,000 HUF. 

I was instructed to give my attorney’s signature of endorsement on the above mentioned 

documents. 

If you have any comment, please do not hesitate to contact me. 

Yours sincerely, 

Franciska Kerekes (Dr.) 
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