
PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA 
 

B1 (alapfok) – angol nyelv 

Írásban teljesítendő 

Íráskészség 
§ 

MINTALEVÉL 

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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1. feladat 
Írjon hivatalos levelet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai követelményeire és 

térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes szöveget alkosson. 

 

Ön Mosóczy Géza/Gizella ügyvéd. Írjon 80-100 szavas meghívó levelet külföldi kollégájának, 

Ms. Lenor-nak, melyben meghívja Őt egy szakmai konferenciára. 

Levelében térjen ki a következőkre:  

- Május hónapban szakmai konferencia lesz Budapesten, melyre tisztelettel meghívja Ms. 

Lenor-t, mivel tudja, hogy érdeklődik az új PTK bevezetésének gyakorlati kérdéseiről. 

- A konferencia ideje: 2016. 05. 01-04. 

- A konferencia helye: Lurdy Konferencia és Rendezvényközpont, 1097 Budapest 

Könyves Kálmán Krt.12-14. 

- A konferencia témája:  A Ptk. családjogi szabályai - alakuló gyakorlat és értelmezési 

különbségek. 

 

Feladó: Dr. Mosóczy Géza/ Gizella, 7632 Pécs, Etelka u. 4. 

Címzett: Laura Lenor, 7626 Pécs, Virág u. 1. 

Dátum: 2016. 04. 01.  
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1.FELADATLAP 
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2. feladat 

 
Írjon e-mail üzenetet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai követelményeire és 

térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes szöveget alkosson. 

 

 

Ön Nyers Árpád/Ágota ügyvéd. Írjon 80-100 szavas e-mailt külföldi kollégájának, Mr. Lewis-

nak, melyben megköszöni szakmai segítségét, melyet önnek nyújtott egy előadásra való 

felkészülés során. 

E-mailjében térjen ki a következőkre:  

- Köszönje meg a segítséget, amit kapott kollégájától. Mondja el, hogy a weboldal, amit 

ajánlott, rendkívül hasznos volt a felkészüléséhez. 

- Emlékeztesse Mr. Lewis-t az előadás témájára (Implementing New Regulations), 

időpontjára és helyére (december 3., SOTE Lecture Hall) 

- Mondja el, hogy nagyon sikeres volt az előadása, többen állva tapsolták meg a 

hallgatóságból. 

- Kívánjon Mr. Lewis-nak további sikeres hetet és emlékeztesse, hogy a keddi 3 órás 

értekezleten találkoznak újra. 

 

Feladó: Árpád / Ágota Nyers, nyers@profex.com 

Címzett: Mr. Lewis, lewis@fakemail.com 
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