PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
B2 (középfok) – német nyelv
Írásbeli
Íráskészség

§

vizsgázó sorszáma:

dátum:
2008. november 22.

Írjon hivatalos levelet 150-200 szó terjedelemben. Ügyeljen a formai követelményekre, és térjen ki minden
megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes szöveget alkosson. Az irányítási szempontoknak nem
megfelelő vizsgadolgozat értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja. 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.

Ön ügyvéd, akihez 2008-ban tanácsért fordul egy orvos, aki 2006-ban új helyre költözött
magánrendelőjével Kölnben, egyidejűleg pedig új telefonvonalat igényelt a Deutsche Telekomtól.
A Telekom azóta sem jelentette meg a rendelő telefonszámát a telefonkönyvben, és a telefonos
tudakozón keresztül sem lehet a rendelőről tudomást szerezni. Az orvos azt kérdezi Öntől, hogy
anyagilag felelősségre vonható-e a telefontársaság az elmaradt bevétel (forgalom) miatt.
Magyarázza el a következőket a tanácsért folyamodónak:
- az érintett jogos igénye, hogy a megkötött szerződés alapján bejegyeztesse magát
telefonszámával, nevével és címével együtt a telefonkönyvbe,
- ha erről megállapodást kötött a Telekommal, akkor kártérítésre jogosult, ha a cégre a
szándékosság vagy hanyagság rábizonyítható,
- a kár összegét nem lehet pontosan megadni, de az elmaradt bevétel kárként feltüntethető
(elmaradt bevétel: a szokásos körülmények között valószínűleg elvárható bevétel),
- a kár mértékének a kiszámítása a korábbi évek forgalma alapján történik,
- az érintett max. 12.500 eurós kártérítésre támaszthat igényt, ha a Telekomra a
szándékosság nem rábizonyítható,
- ajánlatos ügyvédet megbízni érdekei képviseletével.

Feladó: Klaus/Eva Bergmann Rechtsanwalt, Sachsenring 100, 50933 Köln
Címzett: Martin Kuder, Hauptstraße 55, 50677 Köln
Dátum: Köln, 2008. november 05.

1

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
B2 (középfok) – német nyelv
Írásbeli
Íráskészség

§

vizsgázó sorszáma:

dátum:
2008. november 22.

Írjon hivatalos levelet 150-200 szó terjedelemben. Ügyeljen a formai követelményekre, és térjen ki minden
megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes szöveget alkosson. Az irányítási szempontoknak nem
megfelelő vizsgadolgozat értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja. 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.
Forma/stílus:
Nyelvhelyesség:
FELADATLAP
Tartalom/kohézió
Összesen:

2

