
 

BGF NYTK 

B1 
Szóbeli vizsga 

Spanyol idegenforgalmi 
nyelvvizsga 15+15 

perc 

50 
pont 

 MINTA 

1. Beszélgetés a vizsgáztatóval spanyol nyelven a vizsgázó mindennapi 
élethelyzeteivel kapcsolatban. 

2. Az alábbiak figyelembe vételével folytasson párbeszédet spanyol nyelven a 
vizsgáztatóval. 

Vizsgázó 

Ön Juhász Péter/Petra, titkár/nőként dolgozik a Contacta nevű cégnél. A múlt héten két darab 
egyágyas szobát rendelt (március 26-tól 28-ig, két éjszaka) a zaragozai Park Hotel Hyatt-ban a 
cég igazgatója, Szabó Péter úr és az értékesítési menedzser (Kiss Róbert) részére. Hívja fel a 
szállodát és módosítsa a foglalást. 

 A főnöke és Kiss úr egy nappal tovább szeretnének Zaragozában maradni. Ha lehetséges, a 
szobákat még 28-án éjszaka is igénybe vennék. 

 Kérdezze meg, meddig van nyitva a szálloda étterme este, mivel még nem tudja, melyik 
géppel utaznak. 

 Erősítse meg, hogy a számlát a cég fogja fizetni banki átutalással. 

A beszélgetést partnere kezdi. 

Vizsgáztató 

(A vizsgáztatói szituáció leírása csak a vizsgáztató példányán szerepel.) 

Ön Sr/Sra González, recepciós a zaragozai Park Hotel Hyatt-ben. A Contacta nevű magyar cég 
titkárnője/titkára, Juhász Petra/Péter felhívja Önt, hogy módosítsa a cég főnökének és értékesítési 
menedzserének nevére (Szabó Péter és Kiss Róbert) a múlt héten történt foglalását (két darab 
egyágyas szoba, március 26-tól 28-ig, két éjszaka). Elmondja, hogy a két úr egy nappal tovább 
szeretne Zaragozában maradni, így a szobákat még 28-án éjszaka is igénybe vennék. 

 Tájékoztassa, hogy a kérésének nincs akadálya. 
 Kérésére adja meg, hogy a szálloda étterme este 11 óráig van nyitva. 
 Kérdezze meg tőle, a számlát hogyan fogják fizetni. 

Ön kezdi a beszélgetést. 



3. Ismertesse az alábbi dokumentumot magyar nyelven. 

Billetes de transporte urbano 

Para viajar en todos los modos de transporte 
Para realizar un trayecto que vaya a utilizar más de una de las redes de 
metro (metromadrid, metrosur, metronorte, metroeste, tfm y metro ligero 
oeste), el viajero deberá portar, en todo momento, título válido de transporte 
en la red que esté utilizando. 

 
Abono Transportes 

El Abono Transportes consta de una Tarjeta y un Cupón magnético. Permite 
realizar un número ilimitado de viajes en transporte público, en el periodo y la 
zona elegidos. La Tarjeta es personal. Para viajar es necesario adquirir un 
Cupón Mensual o Anual, coincidente en tipo, número y zona con la Tarjeta.  

Tipos de Abono: 
 El Abono Transportes Normal es para personas de edades comprendidas 

entre los 21 y los 64 años, ambos inclusive.  
 El Abono Joven es para menores de 21 años. Será valedero hasta el 30 

de junio del año en que se cumplan los 21 años.  
 El Abono Tercera Edad es para personas de 65 años en adelante. 

 

(A kérdések csak a vizsgáztató példányán szerepelnek.) 

 Hogyan lehet a madridi metrót használni? 
 Milyen fajta jegyek kaphatók? 
 Milyen korlátai vannak a megváltott jegyeknek/bérleteknek? 
 Vannak-e kedvezmények? 


