PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
B2 (középfok) – német nyelv
Szóbeli
Beszédértés

vizsgázó sorszáma:

§

dátum:
2008. november 22.

Oldja meg a két feladatlapot a hallott szöveg alapján. Elérhető pontszám: 20 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen.

1. Szöveg – Feladatlap

I. A hallott szöveg alapján egészítse ki az alábbi mondatokat 1-1 szóval!
Az elsőt példaként megoldottuk.
Elérhető pontszám: 6 pont

0. Mit dem Gesetz will man das GmbH-Recht (0) modernisieren.
1. Das neue Gesetz dient auch zur (1) ____________________ von Missbräuchen.
2. (2) ____________________ Ideen wird man schneller verwirklichen können.
3. Diese Unternehmensform hat auch im (3) ____________________ Wettbewerb gute
Chancen.
4. Durch diese Gesellschaftsform entsteht ein (4) ____________________ Schutz für die
Gläubiger.
5. Das Gesetz soll 2008 in Kraft (5) ____________________ .
6. Dieses Gesetz ist eigentlich die (6) __________________ des geltenden GmbH-Rechts.
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II. A hallott szöveg alapján karikázza be az egyetlen helyes megoldás betűjelét!
Elérhető pontszám: 4 pont
1.
a) Der neue Entwurf enthält weniger Reformansätze als der frühere Referentenentwurf.
b) Ein Mustergesellschaftsvertrag für einfache GmbH-Standardgründungen wird vorhanden
sein.
c) Eine komplizierte GmbH-Standardgründung ist vorgesehen.
d) Keine Änderung des Mustergesellschaftsvertrags ist vorgesehen.
2. Der Gesellschaftsvertrag
a) ist zurzeit auch ohne notarielle Beurkundung gültig.
b) wird in der Zukunft nicht verwendet.
c) wird künftig von Notaren aufgesetzt.
d) dürfte in der Zukunft auch ohne notarielle Beurkundung gültig sein.
3.
a) Das Mindeststammkapital wird künftig 25.000 Euro sein.
b) Das Mindeststammkapital wird nur die Gründungen für Dienstleistungsgewerbe erleichtern.
c) Das Mindeststammkapital soll in der Zukunft herabgesetzt werden.
d) Das Mindeststammkapital soll weiterhin unverändert bleiben.
4.
a) Früher konnte man die Höhe der Stammeinlagen individueller bestimmen.
b) Eine Stammeinlage wird mindestens 100 Euro betragen müssen.
c) Zurzeit kann ein Geschäftsteil auf einen Betrag von 50 Euro lauten.
d) Künftig muss eine Stammeinlage mindestens einen Euro betragen.
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2. Szöveg – Feladatlap

I. A hallott szöveg alapján egészítse ki az alábbi mondatokat 1-1 szóval!
Az elsőt példaként megoldottuk.
Elérhető pontszám: 5 pont

0. Die (0) Föderalismusreform wurde noch nicht richtig anerkannt.
1. Horst Seehofer ist ein überzeugter (1) _______________________ .
2. Bayerische Gastwirte sind für ein (2) _______________________ Rauchverbot.
3. Rauchverbote (3) ____________________ der Gastronomie auf Dauer.
4. Die Lebensmittelüberwachung ist eine Kompetenz der (4) ____________________ .
5. Man wird das Verbraucherinformationsgesetz (5) ____________________ .

II. A hallott szöveg alapján egészítse ki az alábbi hiányos szöveget 1-1 szóval!
Az elsőt példaként megoldottuk.
Elérhető pontszám: 5 pont
(0) Es kommt öfters vor, dass (0) juristische Fragen unterschiedlich bewertet werden. Im
Allgemeinen ist eine (1) ______________________ politischer Abläufe zu beobachten.
Jedoch sollte man Politik nicht durch (2) _______________________ Juristerei ablösen.
Dabei drängt das Recht immer mehr in den 3) ____________________. Damit ist eine starke
(4) ____________________ verbunden. Die (5) ____________________ hat es vor, das
Land zu entbürokratisieren.
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