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Fénymásolható 

1. Egészítse ki a szöveget a megadott szavakkal! 

közölte  alkalommal  nőtt  meghaladja   irányuló idén  

azonban vonzani  követően járatával  nyilatkozatában 

 

Szijjártó: Közvetlen repülőjárat indul Budapest és Sanghaj között 

Várhatóan heti négy alkalommal közvetlen repülőjáratot indít Sanghaj és 

Budapest között a világ hetedik legnagyobb légitársasága – _______________ 

Szijjártó Péter sanghaji megbeszéléseit _______________. 

Jövő nyártól a világ hetedik legnagyobb légitársasága, a China Eastern várhatóan heti 

négy _______________ közvetlen repülőjáratot indít Sanghaj és Budapest között – 

közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfői sanghaji megbeszélései 

után a közmédiának adott _______________.  

A tárcavezető kifejtette: Kína a világ legnagyobb turistaküldő országává vált, az ötéves 

előrejelzések szerint pedig az Európába _______________ kínai turizmus 70 

százalékkal fog bővülni, ráadásul a kínaiak a legtöbbet költő turisták. Ezért nagyon 

komoly verseny zajlik a világban, hogy mely ország, mely térség tudja a legtöbb kínai 

turistát magához _______________– mondta.  

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a turisztikai fejlesztéseknél elsődleges kérdés a 

közvetlen légi összeköttetés. Kínából Magyarországra _______________  jelenleg 

csak egy városból, Pekingből lehet közvetlenül repülni. A Magyarországra irányuló 

kínai turistaforgalom így is jelentős mértékben, az idei első nyolc hónapban 14 

százalékkal _______________, és az év végéig szóló előrejelzések szerint 250 ezernél 

is több turista jön majd Kínából Magyarországra – közölte a miniszter. 

Rámutatott ugyanakkor, hogy Csehország esetében ez a szám _______________ a 

félmilliót, a különbség oka pedig az, hogy míg Prágába három, addig Budapestre csak 

egy kínai városból lehet közvetlenül repülni. 

Ez a helyzet azonban jelentősen javulni fog a China Eastern Sanghaj-Budapest 

_______________, az ugyanis nagy mértékben növeli majd a kínai turistaforgalmat 

Magyarország irányába, és lehetőséget ad – újabb áruszállítási kapacitásokkal – arra, 

hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom tovább nőjön – mondta Szijjártó 

Péter. 

Kitért arra is, hogy a Nagy Fal Magyar-Kínai Barátság Egyesület által a kínai-magyar 

barátságért és együttműködés-fejlesztésért sokat tevő személyeknek és szervezeteknek 

alapított díjat _______________ a China Eastern légitársaságnak adományozta a 

szervezet. 

(MTI) http://mandiner.hu/cikk/20181105_szijjarto_kozvetlen_repulojarat_indul_budapest_es_sanghaj_kozott 
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2. A szövegben található kifejezések segítségével alakítsa át a mondatokat. 

 

A találkozó után a vendégek megtekintik a kiállítást. 

 

 

Egy évben háromszor rendeznek tanulmányi versenyt a középiskolás diákok számára.  

 

 

A kis kikötőváros az évszázadok során jelentős világváros lett. 

 

 

A dohányzás nagyon komolyan befolyásolja az egészségünket. 

 

 

Szegeden a lakosok száma több mint 170 ezer. 

 

 

Az új klinikai épület lehetővé teszi, hogy a betegeket gyorsabban ellássák.  

 

 

 

A szövegben található kifejezések, amelyek segítenek:  

 
Kína a világ legnagyobb turistaküldő országává vált; sanghaji megbeszéléseit követően; heti négy alkalommal; 

ez a szám meghaladja a félmilliót; lehetőséget ad arra, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom tovább 

nőjön; jelentős mértékben, 14 százalékkal nőtt 

 

 

3. Mi a hiba az alábbi összefoglalóban? 

A miniszter a sajtó munkatársainak beszámolt arról, hogy a Sanghajban folytatott 

megbeszélések eredményeként közvetlen repülőjárat indul a kínai világváros és 

Budapest között. A járat egy héten négyszer közlekedik majd, és nagy szerepe lesz a 

Magyarországra irányuló turizmus fejlődésében. A Kínából érkező turisták száma 

folyamatosan növekszik, az év végéig akár 14 százalékkal több turista is érkezhet, 

mint amit az előrejelzések alapján vártak. A miniszter szerint más országokba azért 

megy több tursita, mert több  közvetlen járat áll rendelkezésükre. Az újabb járatok 

várhatóan a kereskedelem növekedését is elősegítik majd. A járatokat indító China 

Eastern légitársaság a kínai-magyar barátság előremozdításáért kapott egy díjat is. 
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4. Egészítse ki a mondatokat! A pontozott vonalra teljes szavakat kell írni, a 

folytonos vonalra végződéseket.  

Egy kínai légitársaság várhatóan heti négy alkalom_____ közvetlen repülőjárat_____ 

indít Sanghaj és Budapest között.  

Kína a világ legnagyobb turistaküldő országa_____ vált. 

Az ötéves előrejelzések szerint pedig az Európába irányuló kínai turizmus 70 

százalék_____ fog bővülni. 

A Csehországba utazó kínai turisták száma meghaladja a félmillió_____.  

A turisták szám_____ nagy mérték_____ függ az utazási lehetőségektől.  

A találkozó_____ követő_____ a vendégek megtekintették a kiállítást.  

Kínából jelenleg csak Pekingből lehet ……………… Magyarországra repülni.  

A közvetlen járat lehetőséget ad ………………, hogy a két ország közötti 

kereskedelmi forgalom tovább nőjön.  
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Szijjártó: Közvetlen repülőjárat indul Budapest és Sanghaj között 

2018. november 5. 15:42 

Várhatóan heti négy alkalommal közvetlen repülőjáratot indít Sanghaj és 

Budapest között a világ hetedik legnagyobb légitársasága – közölte Szijjártó Péter 

sanghaji megbeszéléseit követően. 

Jövő nyártól a világ hetedik legnagyobb légitársasága, a China Eastern várhatóan heti 

négy alkalommal közvetlen repülőjáratot indít Sanghaj és Budapest között – közölte 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfői sanghaji megbeszélései után a 

közmédiának adott nyilatkozatában.  

A tárcavezető kifejtette: Kína a világ legnagyobb turistaküldő országává vált, az ötéves 

előrejelzések szerint pedig az Európába irányuló kínai turizmus 70 százalékkal fog 

bővülni, ráadásul a kínaiak a legtöbbet költő turisták. Ezért nagyon komoly verseny 

zajlik a világban, hogy mely ország, mely térség tudja a legtöbb kínai turistát magához 

vonzani – mondta.  

Szijjártó Péter kiemelte, hogy a turisztikai fejlesztéseknél elsődleges kérdés a 

közvetlen légi összeköttetés. Kínából Magyarországra azonban jelenleg csak egy 

városból, Pekingből lehet közvetlenül repülni. A Magyarországra irányuló kínai 

turistaforgalom így is jelentős mértékben, az idei első nyolc hónapban 14 százalékkal 

nőtt, és az év végéig szóló előrejelzések szerint 250 ezernél is több turista jön majd 

Kínából Magyarországra – közölte a miniszter. 

Rámutatott ugyanakkor, hogy Csehország esetében ez a szám meghaladja a félmilliót, 

a különbség oka pedig az, hogy míg Prágába három, addig Budapestre csak egy kínai 

városból lehet közvetlenül repülni. 

Ez a helyzet azonban jelentősen javulni fog a China Eastern Sanghaj-Budapest 

járatával, az ugyanis nagy mértékben növeli majd a kínai turistaforgalmat 

Magyarország irányába, és lehetőséget ad – újabb áruszállítási kapacitásokkal – arra, 

hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom tovább nőjön – mondta Szijjártó 

Péter. 

Kitért arra is, hogy a Nagy Fal Magyar-Kínai Barátság Egyesület által a kínai-magyar 

barátságért és együttműködés-fejlesztésért sokat tevő személyeknek és szervezeteknek 

alapított díjat idén a China Eastern légitársaságnak adományozta a szervezet. 

 

(MTI)  

http://mandiner.hu/cikk/20181105_szijjarto_kozvetlen_repulojarat_indul_budapest_es_sanghaj_kozott 

 

 


