PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
C1 (felsőfok) – 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 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai követelményeire és
térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes szöveget alkosson.

Ön Tímár Egon/ Emese ügyvéd. Ügyfelei, egy dán házaspár ingatlant szeretnének vásárolni
Magyarországon. Öntől kérnek tájékoztatást arról, milyen kockázatot rejt, ha egy osztatlan közös
tulajdonú házban vásárolnak lakást. Írjon 120-140 szavas tájékoztató levelet Ügyfeleinek.
Levelében térjen ki a következőkre:
-

-

Figyelmeztesse ügyfeleit, hogy a megvásárlás előtt fontos tisztázni, hogy készült-e
korábban valamennyi tulajdonostárs által aláírt és ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott vagy
közjegyzői okiratba foglalt használati megállapodás.
Tájékoztassa, hogy a megállapodásnak pontosan tartalmaznia kell, hogy melyik
tulajdonos, melyik lakást használhatja kizárólagosan.
Utaljon arra, hogy amennyiben van ilyen szerződés, és a fenti feltételeknek megfelel, úgy
nincs akadálya, hogy megvegyék az ingatlant.
Említse meg, hogy egy társasházban a saját tulajdonban lévő ingatlanok külön albetéten,
külön helyrajzi szám alatt szerepelnek, így forgalomképesebbek és tisztább a jogi
helyzetük.

Feladó: Dr. Tímár Egon/ Emese, 1111, Budapest, Szalóky u. 1.
Címzett: Greta and Patrik Huttsen, 8. Zaar Omismar, Coppenhagen 3412, Denmark
Dátum: 2016. 04. 03.
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2. feladat
Írjon e-mail üzenetet 120-140 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai követelményeire és
térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes szöveget alkosson.

Ön Nemes András / Andrea ügyvéd. Ügyfele, Sarah Turner, aki több éve él és dolgozik
Magyarországon, afelől érdeklődik öntől, hogy felmondhat-e neki főnöke indoklás nélkül. Írjon
egy 120-140 szavas tájékoztató e-mailt Ms. Turner-nek.
E-mailjében térjen ki a következőkre:
-

-

Mondja el, hogy a kérdés megválaszolásánál a Munka Törvénykönyvét kell alapul venni.
Hívja fel Ügyfele figyelmét arra, hogy amennyiben a munkáltatója egyoldalúan szeretné
megszüntetni a munkaviszonyát, úgy a felmondást indokolni köteles.
Magyarázza el, hogy a felmondás indoka a következő lehet: a munkavállaló
munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása, képessége, vagy a munkáltató működésével
összefüggő ok.
Mutasson rá, hogy ha ezek nem állnak fenn, akkor csak a közös megegyezéses
megszüntetés jöhet szóba, természetesen csak akkor, ha Ms. Turner is beleegyezik és
aláírja a szükséges dokumentumokat. Ebben az esetben azonban végkielégítésre ügyfele
nem tarthat igényt.

Feladó: Nemes András / Andrea, nemes@profex.com
Címzett: Sarah Turner, turner@fakemail.com
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