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09. GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT ágazathoz tartozó 

 5 0411 09 02 VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKMÁHOZ 

Témakör/tantárgy: Kis és középvállalkozások gazdálkodása 

Angol B1 szint 

1. Reading  

                                                                                                      

 

Megoldás: 

1. –d,  2.- a,  3.- e , 4. – b, 5. – h, 6. –c, 7. – f, 8. –g         

 

Task 2. Fill the gaps with the correct word. 

 

Megoldás: 

1- a 

2- b 

3- c 

4- f 

5- g 

6- h 

7- d 

8- e 

 

Task 3. Are the sentences true or false?  

 

Megoldás: 

1. T 

2. F 

3. F 

4. F 

5. T 

6. F 
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2. Önéletrajz és motivációs levél írása minta alapján 

Külföldi érdekeltségi cégnél jelentkezett ügyviteli ügyintéző álláshirdetésre. Válaszoljon 

a hirdetésre, írjon önéletrajzot és motivációs levelet (100-120 szó) az alábbi 

mintafeladatok alapján. 

 

Curriculum Vitae (Sample) 

Personal data      

Name:                Anita Minta 

Date of birth:      10.07.1984.   

Telephone:          06 20 111 2222 

E-mail:                anita.minta@gmail.com 

Address:                 5, Petőfi Street, Budapest  

 

Work experience 

2012-                                   Bon Voyage Travel Agency, Assistant 

  Main tasks: 

• Communication with partners both English and Hungarian 
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• Creating coordination 

• Billing tasks in XY software 

 

2010- 2012   XY Company, Secretary 

  Tasks: 

• Receiving guests 

• Participating in event organization 

• Planning, organizing and executing programs  

• Administrative tasks 

 

Education 

2006-2010 XXXXXXXX Secondary School, specialised in Economics, Nyíregyháza 

1998-2006 XXXXXX Elementary School, Nyíregyháza 

 

Language skills 

English Active, „B2” language exam, 2006. TELC (I use on a daily basis at my work) 

German Passive, basic knowledge  

 

Other skills 

• MS Office (Excel, Word, PowerPoint) 

• Driving license „B” category, 2004. 

• Costumer service training, 2008, XY company 

Hobby  

I do sports regularly, and happily walk in the nature with my friends. 

 

Motivation Letter 

                                                                                         Kiss Mónika 

                                                                                         4400 Nyíregyháza, Petőfi u.5. 

                                                                                         25th July 2021 
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The Manager 

International Ltd. 

1065 Budapest 

Jókai Street 6. 

 

Dear Sir/Madam, 

 I am writing to apply for the position of a secretary assistant as advertised in the ’Evening 

News’ on the 20th of April.  

I graduated in the secondary school five years ago where I was specialised in business 

administration. I believe I am suitable for this job because I have previous experience of office 

work. I am always punctual, friendly and polite to partners and clients.  In addition, I can speak 

English at intermediate level and I have a good knowledge of German. 

I have attached a copy of my Curriculum Vitae with describing my qualifications and 

experience. I am available for an interview at your convenience. 

I look forward to hearing from you soon. 

Yours faithfully,  

Kiss Mónika 

 

Megjegyzés: Ha a megszólítás Mr. Black/ Mrs. Mary Johns, az elköszönés ’Yours sincerely’ 

 

3. Small talk  

1. Állásinterjú 

Külföldi érdekeltségi cégnél jelentkezett egy álláshirdetésre. Az állás interjún 

mutatkozzon be, ismertesse röviden önéletrajzát! Mondja el, miért szeretne irodai 

titkár munkakörben dolgozni! Fejtse ki, tanulmányai alatt mely tantárgyak 
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irányították figyelmét erre a feladatkörre! Emelje ki a szakmai gyakorlata 

tapasztalatait! Beszélgetés végén udvariasan köszönjön el!  

 Tell me about yourself. 

My name is …… I will graduate (graduated) in the István Széchenyi Secondary Technical 

School of Economics and Information Technology (this year/ 2 years ago). I studied here for 

2 years to be a secretary. I would like to work for a bigger company because there are more 

possibilities to use my skills I got from this course. My main subjects were typing, law, 

correspondence, English, Economics.  

 Why would you like to apply for this position? 

I am a secretary and I am interested in working as a secretary.  

 What skills do you have? 

I believe my qualifications  and skills make me suitable for the job. I believe I am suitable for 

this job, because I have all the qualifications and skills of a secretary. I can type, I can use the 

computer and the Internet and I can speak English well (at intermediate level). I am familiar 

with all the tasks of a secretary.  

 What are your strengths?   

I am a responsible and hardworking person and I am reliable, polite, friendly and patient. I 

like working with people and communicate with them. 

 Why do you want this job?  

As I mentioned, I am a secretary and I would like to work for a big company like yours. In 

my opinion, it is a good job as I can work in an office as a secretary. I like speaking to people 

and I can use the computer very well. I like typing and writing letters. It is very important to 

speak a foreign language as well because there are more and more foreign companies in 

Nyíregyháza and the companies have foreign partners from all over the world. 

 Do you have any work experience? 

Last year we had to do summer practice at a company and I enjoyed it very much. I spent my 

summer practice at a small/big company in Nyíregyháza. My tasks were: ……………. 

I worked in an office and I ……….. 

 

http://career-advice.monster.com/job-interview/interview-questions/intreview-tell-me-about-yourself/article.aspx
http://career-advice.monster.com/job-interview/interview-preparation/focus-on-your-strengths/article.aspx
http://career-advice.monster.com/job-interview/interview-questions/how-to-answer-question-why-do-I-want-this-job/article.aspx
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2. Szakmához kötődő szituáció 

Munkahelyi vezetője hosszabb időre külföldi tanulmányútra utazik. Önt bízza meg, hogy 

béreljen számára bútorozott irodahelyiséget. Telefonon hívjon fel egy ingatlanközvetítő 

céget, egyeztessen az iroda méretéről, berendezéséről (pl. 15-20 m2, modern, többfunkciós 

bútorok, mobil, fiókos tárolók, multifunkciós nyomtató, szkenner és másoló funkcióval 

stb.)! Minden szempontból feleljen meg az ergonómiai szempontoknak! Kérje, hogy az 

árajánlatot és a helyiségről több fotót 2 napon belül e-mailben küldjék el! 

Secretary: Good morning! This is xy speaking. I’m calling on behalf of Mr White, my boss. 

  Good morning. How may I help you? 

Secretary: I want to rent an office for my boss in London. 

 What kind of office do you need? 

Secretary: We would like an office in the centre of the city. It should be about 20 square 

metre with modern furniture.  

 Any other things? 

Secretary: We want to have some devices as well: computers, printer and copier. 

 That is no problem. 

Secretary: Could you send me an offer about the price and some photos about the office room 

in 2 days? 

 Yes, it will be ready tomorrow. What is your e-mail address? 

Secretary: It is office@gmail.com. 

 Thank you. I am sending the offer and the photos as soon as possible. 

Secretary: Thank you for your help. Goodbye. 

 Goodbye. 

4. Munkavédelemmel kapcsolatos szabályok, feliratok, ábrák, piktogramok értelmezése 

Task 1. 

Watch the video and collect some useful safety tips in the office 

https://www.youtube.com/watch?v=mCrZ5E6Iv9Q 

Megoldás:  

Keep corridors clear of clutter 

mailto:office@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=mCrZ5E6Iv9Q
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Give your eyes a break from the screen 

Use a ladder to retrieve objects from high shelves 

Ensure that you can comfortably work at your desk 

Stand up and walk around when you are tired 

Task 2. Study the picture. Did you know these facts? Write sentences with ’should’. 

 

https://hu.pinterest.com/pin/127648970666696639/ 

Megoldás:  

You should hold your elbows close to your body.  

You should use an adjustable swivel chair.  

The top of the monitor should be at your eye level. 

You should hold your back straight. 

You should have a minimal bend at your wrist.  

 

https://hu.pinterest.com/pin/127648970666696639/

