
 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

NÉMET NYELV 

FELSŐFOK 
 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 

A hanganyag írott változata: 

 

Die Regierung hat sich auf den Führerschein neu geeinigt. 14 Delikte werden ab 2006 härter 

bestraft. Bei dreimaligem Verstoß ist der Schein weg, erklärt Verkehrsstaatssekretär Helmut 

Kukacka (V) in den "Oberösterreichischen Nachrichten".  Beim ersten Verstoß bekommt der Lenker 

zusätzlich zur bereits jetzt verhängten Geldstrafe eine Vormerkung im Führerscheinregister, die aber 

nach zwei Jahren tadellosen Verhaltens wieder gestrichen werden kann. Verstößt der Lenker aber 

ein zweites Mal während dieser Periode gegen eines der Delikte, muss er eine Nachschulung 

machen. Über die Dauer wird noch verhandelt, geplant sind ein bis zwei Tage. Wer sich weigert, 

dem droht der Führerscheinentzug. Auf jeden Fall für mindestens drei Monate weg ist der Schein 

auch beim dritten Verstoß, egal, ob der Lenker drei Mal gegen das gleiche Delikt verstößt oder sich 

drei verschiedener Vergehen aus dem Katalog schuldig macht Zu den 14 Delikten gehört etwa das 

Überfahren von Stopp-Schildern, die Gefährdung von Fußgängern am Zebrastreifen, das Fahren mit 

mehr als 0,5 Promille oder das Nichteinhalten des Sicherheitsabstands von 0,3 bis 0,4 Sekunden. 
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Hallgassa meg kétszer a következő idegen nyelvű szöveget és karikázza be a feladatlapon a 

kérdésekhez/állításokhoz tartozó helyes választ. 

 

1) Miről egyezett meg a kormány? (1 pont) 
 

A. Az új vezetőkről. 

B. A jogosítványról. 

C. Egy új jegyről. 

 
2) Melyik tartományról van szó? (1 pont) 
 

A. Alsó-Ausztria. 

 B. Bajorország. 

 C. Felső-Ausztria. 

 
3) Mi a feltétele a büntetőbejegyzés eltörlésének? (1 pont) 
 

A. Két év szabálysértés nélküli vezetés. 

B. Egy újabb vezetői tanfolyam elvégzése. 

C. Ha nem történik második szabálysértés. 

 
4) A harmadik szabálysértésnél mennyi időre vonják be az engedélyt? (1 pont) 
 

A. Egy évre. 

B. Három hónapra. 

C. Egy hónapra. 

 
5) Mi tartozik a legsúlyosabb szabálysértések közé? (1 pont) 
 

A. A kötelező sebesség átlépése. 

B. A tiltott területen való parkolás. 

C. A stoptábla figyelmen kívül hagyása.  
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