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II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 120 perc 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 
 

NYELV 

ALAPFOK 
 

MINTAFELADAT 

 
 

IV. IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS 
 

Elérhető pontszám: 20 pont 
 

 
 

Írjon egy 8–10 mondatos fogalmazást az alábbi két téma EGYIKÉRŐL a megadott szempontok 

alapján. 

(Szótár használható.) 
 
 
 

1) Külföldi katonatársa Magyarországra érkezik hivatalos látogatásra. Szabadnapján 

szeretné meglátogatni Önt szolgálati helyén. Írjon levelet az alábbi szempontok alapján: 

 

 fejezze ki örömét, hogy újra találkozhatnak; 

 írja le, mit fog megmutatni neki az egységénél; 

 részletezze napi szakmai feladatait; 

 hívja meg egy közös esti programra. 

 

 

 

 

2) Ön nemrég tért haza egy külföldi katonai bázison tartott szakmai továbbképzésről. Írjon 

levelet külföldi katonatársának a megadott szempontok alapján: 

 

 hol és milyen tanfolyamon vett részt; 

 mutassa be a katonai bázist; 

 írjon a tanfolyamon elsajátított szakmai ismeretekről és gyakorlati képzésről; 

 részletezze, milyen szabadidős programokon vett részt. 
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IV. IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS 
 

Elérhető pontszám: 20 pont 
 

 

Budapest, den 12.01.2018 

Lieber Hans, 

es freut mich sehr, dass Du für einen Tag nach Budapest kommst. Wir haben uns doch lange nicht 

gesehen. 

Du schreibst, dass Du auch meine Dienststelle besuchen möchtest. Das ist doch großartig, aber wie 

Du weißt, arbeite ich im Verteidigungsministerium und für den Eintritt brauche ich einige persönliche 

Angaben von dir. Schreib mir bitte deine Ausweisnummer und deine Wohnadresse. Die muss ich vor 

dem Besuch abgeben. 

Ich zeige dir gern mein Büro und möchte dich meinen Kollegen vorstellen. Unsere Abteilung 

beschäftigt sich mit der Verteidigungsplanung. Ich muss mit den Dienststellen, Truppen und 

Kasernen im Land Kontakt halten. Wir sind auch für die Planung der Schießübungen verantwortlich. 

Du wirst sehen, es ist ganz interessant. 

Am Abend möchte ich dich in ein Restaurant einladen. Wir können dort ungarische Spezalitäten, z. 

B. Gulasch, Gänseleber oder Hortobagyer Palatschinken essen und ungarischen Wein trinken. Da 

können wir uns noch unterhalten. 

Ich warte ungeduldig auf deinen Besuch. 

 

Herzliche Grüße 

Gabor 


