PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
B2 (középfok) – 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.

1. feladat
Írjon hivatalos levelet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai követelményeire és
térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes szöveget alkosson.

Ön Vass Tímea/ Tamás ügyvéd. Ügyfele, Patricia Normashell, egy 10 éve Magyarországon élő
egy gyermekes angol állampolgár tájékoztatást kér öntől munkahelyi problémáival
kapcsolatban. Írjon 100-120 szavas levelet ügyfelének, melyben tájékoztatja őt a gyes alatti
visszatérés lehetőségeiről, jogi hátteréről.
Levelében térjen ki a következőkre:
- Foglalja össze az Ügyfele levelében írtakat, miszerint: gyermeke elmúlt 2 éves, egy
kisvállalkozásnál dolgozik, de főnöke közölte, hogy nem tudja őt foglalkoztatni. Azt
kérdezi öntől, hogy mit tegyen.
- Mondja el, hogy kisgyermekes anyák gyermekük 3 éves koráig felmondási védelem
alatt állnak.
- Magyarázza el, hogy ha a gyermek még nem töltötte be a 3. életévét, és ügyfele a
visszatérési szándékát írásban is jelzi, akkor a munkáltatónak a felmondás közlése előtt
másik állást kell felajánlania.
- Tegye hozzá, hogy csak akkor lehet felmondani az anyának, ha olyan állás nincs a
munkáltatónál, amely a dolgozó végzettségeinek megfelelő betöltetlen álláshely lenne,
vagy van ugyan, de azt nem fogadja el.
Feladó: Dr. Vass Tímea/ Tamás, 2345 Kisvárda, Fő u. 16.
Címzett: Patricia Normashell, 2345 Kisvárda, Mihály u. 61.
Dátum: 2017. 04. 06.
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2. feladat
Írjon e-mail üzenetet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai
követelményeire és térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes szöveget
alkosson.
Ön Wigredh András/ Anna ügyvéd. A múlt héten egy szakmai konferencián, melyet
Bukarestben tartottak, egy technikai hiányosság miatt kellemetlen helyzetbe került előadása
megtartása során. Írjon 100-120 szavas panaszos e-mailt a szervezőnek, Mr. Hulpin-nak.
E-mail-jében térjen ki a következőkre:
- Mondja el, hogy a konferencia neve ” Hatósági jogkörök” (Conference on Regulatory
Powers) és időpontja 2015. november 3. volt.
- Melyik előadóban történt a hiba (A Épület, 1. emelet 123-as előadó)
- Panaszolja el, hogy nem működött a kivetítő, mert rövid volt a zsinórja. Mire hoztak
egy hosszabbítót, 20 perc eltelt a rendelkezésre álló 40 percből, így előadását nem tudta
rendesen megtartani.
- Fejezze ki csalódottságát az önt ért kellemetlenségek miatt.
Feladó: Wigredh András / Anna, wigredh@profex.com
Címzett: Edgar Hulpin, hulpin@fakemail.com
Tárgy: reklamáció
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