
 

B1 SZÓBELI 

GYÓGYSZERÉSZ SZAKIRÁNY 

SZAKEMBER – SZAKEMBER SZITUÁCIÓ 

 

MINTAFELADAT 
 

 
 

Helyszín:  Gyógyszertár 

Résztvevők: Gyógyszerész (vizsgázó) 

Gyógyszerész kollégája (vizsgáztató) 

 

Feladat: Ön egy kutatóintézetben dolgozik, és egy külföldi szakmai 

szimpóziumon kíván részt venni. Telefonbeszélgetés keretében kérje 

meg a szervezőket, hogy legyenek segítségére a következőkben: 

- a programfüzetben nem szerepel az Ön előadása 

- a Pharmako-botanika szekcióban kíván előadást tartani 

- az előadását csak a megérkezését követő napon tudja megtartani, 

csütörtökön 

- kérdezze meg, hogy áll-e rendelkezésre laptop és projektor 

- köszönje meg előre is a rendezők segítségét 
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-  Hallo, mein Name ist János Kovács. Ich bin Pharmakologe an einem Forschungsinstitut in 

Ungarn. Ich habe mich zu Ihrer Konferenz angemeldet, finde aber meinen Vortrag im 

Konferenzprogramm nicht.  

-  Ich möchte meinen Vortrag in der pharmako-botanischen Sektion halten. 

-  Ich kann meinen Vortrag nur am Donnerstag halten, am Tag nach meiner Ankunft.  

-  Ich habe eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet und möchte Fragen, ob am Tagungsort 

ein Beamer und ein Laptop zur Verfügung stehen werden.  

-  Ich möchte mich schon im Voraus für Ihre Hilfe bedanken. 

 

  



 

B1 SZÓBELI 

GYÓGYSZERÉSZ SZAKIRÁNY 

SZAKEMBER – KLIENS SZITUÁCIÓ 

 

MINTAFELADAT 
 

 
 

 

 

Helyszín:  Gyógyszertár 

Résztvevők: Gyógyszerész (vizsgázó) 

Vevő (vizsgáztató) 

 

Feladat: Receptre felírt fájdalomcsillapítót kér Öntől a vevő. Tájékoztassa őt a 

következőkről: 

- 100 mg-os, 6 db-os kiszerelésben most nem áll rendelkezésre a 

gyógyszer 

- 50 mg-os, 6 db-os ill. 2 db-os kiszerelésben van jelenleg a tabletta 

- holnapra megrendelhető az eredetileg felírt készítmény is 

- ha nem tud várni a beteg, akkor holnapig ajánlja a kisebb kiszerelésű 

tablettát 

- a vevő kérésére ajánljon egyéb, nem receptköteles készítményeket 

is 
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- Wir haben das Medikament in 100 mg Packung mit 6 Tabletten leider momentan nicht auf 

Lager.   

- Wir haben das Medikament aber in einer 50 mg Ausführung mit 6 Tabletten.  

- Wir können das Medikament, wie es verschrieben wurde für morgen bestellen.  

- Wenn es bis dahin nicht warten kann, empfehle ich Ihnen das Medikament in einer 

kleineren Ausführung.  

- Ich kann Ihnen noch andere rezeptfreie Medikamente empfehlen, um die Schmerzen zu 

lindern.  

 

 

 

 

 

 


