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Útmutató a vizsgázók teljesítményének értékeléséhez 

(az értékelő tanárok részére) 
 
A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra kizárólag a megadott pontszá-
mok adhatók.  

A megadott pontszámok további bontása csak ott lehetséges, ahol erre külön utalás van. 
Az így kialakult pontszámok csak egész pontok lehetnek. 

A tesztfeladatnál a pontszám csak akkor adható meg, ha a megoldás – több lehetséges 
válasz esetén is – teljesen hibátlan. 

A javítási útmutatótól eltérő helyes megoldásokat is el kell fogadni. 
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A vizsgázó azonosítója: …………………………………………… 

Tesztfeladat 

1. feladat Összesen: 1 pont/ _____ pont 
Csoportosítsa az alábbi kommunikációs helyzeteket! Válaszának betűjelét írja a pont-
vonalra! 

Közvetett: c) d) 

Közvetlen: a), b) 

a) Tanfolyami képzésen vesz részt, ahol az előadó egy speciális eszköz működéséről be-
szél, melyet a szakmájában tud majd használni. 

b) Iskolája diákönkormányzatának tagjai megbeszélést tartanak az éves programokról. 
c) A másnapi dolgozatra készülve elolvassa a témához tartozó fejezetet a tankönyvből. 
d) Telefonon időpontot egyeztet fogorvosával. 

2. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Írjon legalább öt példát arra, hogy milyen feltételek szükségesek egy értekezlet/megbe-
szélés megtartásához!  

program/napirend, meghívó, résztvevők, az értekezlet/megbeszélés levezetője, laptop, 
projektor, az értekezlet/megbeszélés anyagának eljuttatása a résztvevőkhöz, tárgyaló-
asztal, székek, tárgyalóterem/irodahelyiség, az értekezlet/megbeszélés helyszínének, 
időpontjának és időtartamának meghatározása stb. 

3. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Egészítse ki a mondatokat az alábbi kifejezésekkel! 

verbális, többszintű, üzenet, nem verbális 

Az ember minden megnyilvánulása kommunikáció, vagyis ......üzenet.............................. 

A kommunikáció többcsatornás és …………………többszintű………………………… 

A két fő csatorna a(z) …………………………verbális………………….………….. és 

a(z) ………………………nem verbális…….………………. kódok használatát jelenti. 
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4. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Válassza ki és írja be a táblázat megfelelő cellájába az alább felsorolt ruhadarabok 
közül azoknak a betűjelét, amelyek viselete elfogadható az állásinterjún az általános 
viselkedési szabályok szerint ! 

a) miniszoknya  
b) blézer 
c) magas talpú cipő 
d) zakó 

e) sötét színű zokni és cipő 
f) tűsarkú cipő 
g) kigombolt ing 

 

 Hölgyek Urak 

Igen b) d), e) 

5. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Válassza ki a felsoroltak közül azokat a szempontokat, amelyek a számítógépes mun-
kához szükséges, ergonómiailag megfelelő széket jellemzik! Válaszát jelölje X-szel a 
táblázat megfelelő helyén! 

állítható ülésmagasság X szürke vagy sötétkék színű kárpit  

a székhez csatlakoztatható 
lábtámasz  a háttámla fordíthatósága  

megfelelő párnázat X deréktámasz X 

6. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Melyik dokumentumra utalnak az alábbi meghatározások? Válaszát írja a pontvo-
nalra! 

• Szabályozza az irat biztonságos őrzésének módját. 

• Előírja a küldemények átvételének, felbontásának, továbbításának szabályait. 

• Előírja az iratok tárolásának rendjét, selejtezését, levéltárba adását. 

• Meghatározza az iratok nyilvántartását. 

• Szabályozza az irat pontosan követhető, ellenőrizhető útját. 

Iratkezelési szabályzat 
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7. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Döntse el, hogy a felsorolt tevékenységek jellemzően melyik munkakörhöz tartoznak! 
Válaszát jelölje X-szel a táblázat megfelelő helyén! 

Tevékenység Ügyiratkezelő Ügyintéző 

postázás X  

szövegszerkesztés  X 

az irat előkészítése az aláíráshoz  X 

iktatás X  

kapcsolattartás az ügyféllel  X 

8. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Válassza ki és jelölje aláhúzással a felsoroltak közül, melyek egy elektronikus iratke-
zelő szoftver kiválasztásának fő szempontjai! 

A) Funkcionalitás 
B) Ár 
C) Csak iktatni tudjon 
D) Felhasználóbarát felület 
E) Bevezetési és felhasználási tapasztalat 
F) Technikai háttértámogatás 

• Az A), B) és C) szempont helyes 

• Egyik szempont sem helyes 

• A D) szempont helyes 

• Az A) és C) szempont helyes 

• Az A), B), D), E) és F) szempont helyes  
• Mindegyik szempont helyes 

9. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Írjon legalább öt példát az e-kommunikáció lehetséges felületeire! 

Messenger, Twitter, Instagram, Viber, WeChat, e-mail, sms, mms, közösségi portálok, 
blogok, internetes fórumok stb.  
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10. feladat  Összesen 1 pont/ ______ pont 
Javítsa ki az alábbi, telefonos párbeszédrészlet hibáit! A helyes megoldást írja a pont-
vonalra! Ahol nem kell javítani, ne írjon semmit! 

- Jó napot kívánok, Nagy Károlyt keresem!  ....................................................................  

 ........................................................................................................................................  

- Jó napot, én vagyok. .................................... Jó napot kívánok, Nagy Károly vagyok. 

- Kiss Melinda vagyok a Teletext Kft.-től. A múlt héten megküldött ajánlatkéréssel kap-
csolatban keresem.  ........................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

- Melyik cég? Elnézést kérek, nem értettem pontosan, megismételné, melyik cégtől 
keres? 
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Írásbeli vizsgatevékenység értékelési táblázata 

Feladat 
Fel-
adat 
sor-

száma

Max. 
pont-
szám 

Elért 
pont-
szám 

A té-
makör 
max. 
pont-
száma 

A té-
makör 
elért 
pont-
száma 

Tesztfeladatok 10  

1. feladat  1    

2. feladat  1    

3. feladat  1    

4. feladat  1    

5. feladat  1    

6. feladat  1    

7. feladat  1    

8. feladat  1    

9. feladat  1    

10. feladat  1    

FÁJLMŰVELETEK 3  

Könyvtár (mappa) készítése, elnevezése Saját azo-
nosító_irodai_ügyvitel néven, fájlok másolása 1., 2. 1  

  

Fájlok mentése a megadott néven a megfelelő 
helyre: 
- Saját azonosító.xlsx 
- Saját azonosító.docx 
- Saját azonosító_melléklet.docx 
- Saját azonosító_melléklet.pdf 

3., 
27., 
28., 
45., 
46., 
55. 

1  

Dokumentumok nyomtatása 45., 
55. 1  

TÍZUJJAS VAKÍRÁS (ADATBEVITEL)* 5  

A teljes szöveg legépelése hibátlanul a megfelelő 
helyre 28. 5  

  

1 hiba esetén járó pontszám  4  

2 hiba esetén járó pontszám  3  

3 hiba esetén járó pontszám  2  

4 hiba esetén járó pontszám  1  

5 vagy több hiba esetén járó pontszám  0  
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Feladat 
Fel-
adat 
sor-

száma

Max. 
pont-
szám 

Elért 
pont-
szám 

A té-
makör 
max. 
pont-
száma 

A té-
makör 
elért 
pont-
száma 

TÁBLÁZATKEZELÉSI MŰVELETEK 30  

Munkalapok átnevezése: Árlista, Ajánlat, Drága 
termékek 4. 1    

Műveletek három munkalapon: 
- Times New Roman betűtípus, 11 pt-os betűmé-

ret 
- a bal és a jobb oldali margó 0,5 cm, az alsó és a 

felső margó 3 cm 
- a táblázat igazítása az oldalon vízszintesen kö-

zépre 

5. 1    

Műveletek az Árlista munkalapon      
A munkalapon 
- fent ismétlődő sorként a 2. sor beállítása 
- oldaltörés beszúrása a 39. sorhoz 
- az eredeti beállításokon (oszlopszélesség, sor-

magasság, szegélyezés stb.) nem változtatott a 
vizsgázó 

6. 1    

A táblázat címének kialakítása: 
- az A1:F1 cellatartomány egyesítése, ide az Ár-

lista szó beírása hibátlanul 
- formázása 34 pt-os karakterekkel, félkövér stí-

lussal, sötétzöld betűszínnel 
- igazítása az egyesített cellában vízszintesen és 

függőlegesen középre 

7. 1    

Az oszlopmegnevezések (A2:F2) és az A3, A11, 
A19, A28, A35, A39, A44 cellák tartalmának for-
mázása sötétzöld betűszínnel és félkövér stílussal 

8. 1    

Megjegyzés beszúrása (látható módon és nem ta-
karja az adatokat) az E2 cellához hibátlan gépelés-
sel: 
- szövege: Az adatok nem valósak.  
- formázása Times New Roman betűtípussal, 

10 pt-os betűmérettel, félkövér és dőlt stílussal 
- a szöveg kifér az objektumban egy sorban 

9. 1    

Számítások elvégzése egyéni képlettel, a helyes 
adatokkal a termékeket tartalmazó sorokban:      

- a D oszlopban a termékek kedvezményes nettó 
egységárának kiszámítása abszolút vagy vegyes 
cellahivatkozás alkalmazásával 

10. 1    

- az E oszlopban a termékek kedvezményes 
bruttó egységárának kiszámítása abszolút vagy 
vegyes cellahivatkozás alkalmazásával 

10. 1    
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Feladat 
Fel-
adat 
sor-

száma

Max. 
pont-
szám 

Elért 
pont-
szám 

A té-
makör 
max. 
pont-
száma 

A té-
makör 
elért 
pont-
száma 

Az F oszlopban KEREKÍTÉS függvény alkalma-
zása tízes értékre kerekítve a helyes adatokkal 11. 1    

Számformátum beállítása tizedesjegy nélkül 
- pénznem- vagy könyvelési számformátum (Ft) 

a pénzösszegeket tartalmazó cellákra ezres cso-
portosítással 

- százalékformátum a B54:B55 tartományra 

12. 1    

Műveletek az Ajánlat munkalapon      

Az élőfejbe 
- balra a logo.jpg kép beszúrása, magassága 2 cm 

a rögzített méretarány megtartásával 
- középre a vizsgázó azonosítójának beírása hi-

bátlanul 
- jobbra az aktuális dátum beszúrása 
Az élőlábba 
- középre az Irodai ügyviteli ismeretek érettségi 

feladat – emelt szint szöveg beírása hibátlanul 

13. 1    

Oszlopok, sorok méretének módosítása: 
- oszlopszélesség:  

A = 30, B és D = 15, C = 12 egység 
- sormagasság: 1 = 60, 2. = 50, 22. = 21 egység 

14. 1    

A táblázat címének kialakítása: 
- az A1:D1 tartomány egyesítése, amelybe 
- tetszőleges WordArt objektumként az Ajánlott 

termékcsomag szöveg beírása hibátlanul 
- a szöveg formázása Times New Roman betűtí-

pussal, 25 pt-os betűmérettel, nagybetűs karak-
terekkel, félkövér stílussal, sötétzöld betűszín-
nel 

- a szöveg rendezése az objektumban vízszintesen 
és függőlegesen középre 

- az objektum méretének igazítása az egyesített 
cellához 

15. 1    

Az oszlopmegnevezések (A2:D2) igazítása sortö-
réssel több sorba (a megfelelő tagolással), vízszin-
tesen középre 

16. 1    

A B3:B21 tartományban az adott termékek kerekí-
tett kedvezményes bruttó egységárának feltüntetése 
– cellahivatkozással az Árlista munkalap F oszlo-
pának (ha az F oszlop üres, akkor az E oszlop) meg-
felelő cellájára 

17. 1    
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Feladat 
Fel-
adat 
sor-

száma

Max. 
pont-
szám 

Elért 
pont-
szám 

A té-
makör 
max. 
pont-
száma 

A té-
makör 
elért 
pont-
száma 

A D3:D21 cellákban az ajánlott termékek összesí-
tett kedvezményes bruttó árának kiszámítása a he-
lyes adatokkal 

18. 1    

A D22 cellában SZUM függvény alkalmazása a he-
lyes adatokkal 19. 1    

Az oszlopmegnevezések (A2:D2) és az A22:D22 
cellák 
- tartalmának formázása félkövér stílussal, sötét-

zöld betűszínnel 
- igazítása függőlegesen középre 
- a cellákra világoszöld színű kitöltés beállítása 

20. 1    

Kimutatás készítése a helyes adatokkal, a megadott 
cellákban, a megfelelő cellára/tartományra hivat-
kozva 

     

- D24: =MAX(B3:B21) 21. 1    
- D25: =ÁTLAG(B3:B21) 21. 1    
- D26: =DARAB2(A3:A21) 21. 1    
- D27: =DARABTELI(B3:B21;">1000") 21. 1    
- D28:  

=HA(D22<100000;"kedvező";"drága") 21. 1    

Számformátum beállítása tizedesjegy nélkül: 
- pénznem- vagy könyvelési számformátum (Ft) 

a B3:B21, D3:D22, D24:D25 tartományokra 
ezres csoportosítással 

- egyéni számformátum a szóköz helyes haszná-
latával: 
• db  C3:C13, C16, C19:C21,  
• féle  D26:D27 
• kg  C14 
• liter  C15, C17:C18 

22. 1    

A táblázat formázása: 
- az A2:D22 tartományra körül és belül 
- az A24:D28 tartományra körül vékony, szimpla 

folyamatos stílusú szegély  
- az A24:D28 tartományra világoszöld színű ki-

töltés beállítása 

23. 1    
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Feladat 
Fel-
adat 
sor-

száma

Max. 
pont-
szám 

Elért 
pont-
szám 

A té-
makör 
max. 
pont-
száma 

A té-
makör 
elért 
pont-
száma 

Szűrés egy szempont szerint: 
- az 1000 Ft-nál magasabb kedvezményes bruttó 

egységárú termékek (B oszlop) kiszűrése 
- az így kapott táblázat másolása – a táblázat címe 

és az oszlopmegnevezések nélkül – a Drága 
termékek munkalapra az A2 cellától kezdve az 
Értéket és számformátumot funkció használatá-
val 

- az Ajánlat munkalapon a táblázat minden adata 
látható, de a választó be van kapcsolva 

24. 1    

Műveletek a Drága termékek munkalapon      

Az adatok rendezése a kedvezményes bruttó egy-
ségár (B oszlop) alapján csökkenő sorrendbe (a 
pont csak akkor adható meg, ha az összetartozó 
adatok együtt maradtak) 

25. 1    

Diagram készítése      
Csoportosított oszlopdiagram készítése a D oszlop 
adatai alapján 
- a kategóriatengely tartalmazza a termékek meg-

nevezését  
- a diagram elhelyezése a táblázat alatt az A11 

cellától kezdve úgy, hogy a táblázattal együtt ki-
fér az oldalon 

26. 1    

- az oszlopok színének módosítása sötétzöldre 
- adatfeliratként az érték feltüntetése az oszlopon 

kívül 
26. 1    

- megfelelő cím adása hibátlan gépeléssel 
- a feliratok (cím, adat- és tengelyfeliratok) for-

mázása félkövér stílussal, sötétzöld betűszínnel 
- a diagramterület keretezése sötétzöld színű, 

1,5 pt vonalvastagságú, folyamatos stílusú sze-
géllyel 

26. 1    

DOKUMENTUMSZERKESZTÉS, LEVELEZÉS,  
NYELVI SAJÁTOSSÁGOK 52  

A tájékoztató levél elkészítése      

Az egész dokumentumban 
- a margó minden oldalon 2,5 cm 
- az élőfej és élőláb az első oldalon eltérő 
- Times New Roman betűtípus, 12 pt-os betűmé-

ret (az élőfejben, élőlábban és a lábjegyzetben 
is) 

29. 1    
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Feladat 
Fel-
adat 
sor-

száma

Max. 
pont-
szám 

Elért 
pont-
szám 

A té-
makör 
max. 
pont-
száma 

A té-
makör 
elért 
pont-
száma 

Az egész dokumentumban 
- szimpla sorköz 
- a levélszöveg bekezdései között 12 pt értékű tér-

köz (kivéve az alcímek után, a felsorolás beve-
zető mondata és bekezdései között) 

- sorkizárt igazítás 
- automatikus – szükség esetén kézi – elválasztás 

beállítása 

29. 1    

Az első oldal élőfejébe 
- balra a küldő nevének és adatainak begépelése – 

hibátlanul és hivatkozások nélkül – öt sorba 
egymás alá, a minta szerinti tagolással, formá-
zásuk sötétzöld betűszínnel 

30. 1    

Az első oldal élőfejében 
- a cég nevének formázása 16 pt-os betűmérettel, 

félkövér stílussal – a pont nem adható meg, ha 
az élőfej többi adatát is így formázta a vizsgázó 

30. 1    

Az első oldal élőfejében 
- az utolsó sor után szimpla folyamatos stílusú, 

1 pt vonalvastagságú alsó szegély elhelyezése 
6 pt távolságra a szövegtől 

- 36 pt értékű térköz beállítása  

30. 1    

Az első oldal élőfejébe 
- a küldő adatai mellé – pontosan a jobb oldali 

margóhoz igazítva – a logo.jpg kép beszúrása, 
magassága 2,5 cm a rögzített méretarány meg-
tartásával 

- a kép nem takarja a szegélyt 

30. 1    

Az első oldalon az élőlábba 
- középre igazítva a vizsgázó azonosítójának be-

írása hibátlanul, formázása félkövér stílussal 
- a bekezdésre világoszöld színű mintázat/árnyé-

kolás beállítása 

31. 1    

A levél adatainak feltüntetése hibátlanul a he-
lyes kiegészítésekkel, a megfelelő helyen és igazí-
tással – a pont csak akkor adható meg, ha az ada-
tok között a térköz beállítása is megfelelő 

     

- a keltezés elhelyezése, formátuma, helyesírása 32. 1    

- iktatószám 32. 1    

- ügyintézőnk 32. 1    

- hivatkozási szám 32. 1    
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Feladat 
Fel-
adat 
sor-

száma

Max. 
pont-
szám 

Elért 
pont-
szám 

A té-
makör 
max. 
pont-
száma 

A té-
makör 
elért 
pont-
száma 

- ügyintézőjük 32. 1    
- címzett (intézmény neve, személynév, beosztás) 

a megfelelő tagolással 32. 1    

- cím a megfelelő tagolással, a helységnév aláhú-
zott és ritkított 32. 1    

- a postai kézbesítésre vonatkozó utasítás a meg-
felelő formában – Ajánlott! 32. 1    

- a tárgy helyes feltüntetése, helyesírása 32. 1    
- aláírók és beosztásuk elhelyezése középre igazí-

tott tabulátorral 
32., 
41. 1    

- a melléklet helyes feltüntetése 32. 1    
A tartalomhoz illő megszólítás és elköszönő szó be-
írása hibátlanul a megfelelő helyre és a térköz he-
lyes beállításával 

33. 1    

Oldal alján megjelenő lábjegyzet elhelyezése 
- a tárgy feltüntetése után 
-  (Wingdings, 123) szimbólummal 
- Irodai ügyviteli ismeretek érettségi feladat – 

emelt szint szöveggel (hibátlanul) 
- a szöveg és a szimbólum formázása sötétzöld 

betűszínnel 

34. 1    

Az „Ami mindenképpen szükséges hozzá:” szö-
vegrész után következő három mondatra felsorolás 
kialakítása 
-  (Wingdings, 123) szimbólummal, annak 
- formázása sötétzöld betűszínnel, félkövér stílus-

sal, 
- helye 0,6 cm 
- a szöveg helyzete 1,2 cm 

35. 1    

A felsorolás 
- bevezető mondata és a felsorolás bekezdései kö-

zött 6 pt értékű térköz beállítása 
- a felsorolásban a megadott szövegrészek (a ket-

tősponttal együtt) formázása sötétzöld betűszín-
nel, félkövér stílussal 

35. 1    

A felsorolás bekezdései mellé – pontosan a jobb ol-
dali margóhoz igazítva 
- Nap alakzat beszúrása kitöltés nélkül 
- körvonala sárga színű és 1 pt vastagságú 
- magassága és szélessége 2,8 cm 

36. 1    
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Feladat 
Fel-
adat 
sor-

száma

Max. 
pont-
szám 

Elért 
pont-
szám 

A té-
makör 
max. 
pont-
száma 

A té-
makör 
elért 
pont-
száma 

Alcímek kialakítása 
- a megadott hét mondat önálló bekezdésbe helye-

zése, a mondatvégi írásjel törlése 
37. 1 

   

Új címsor létrehozása Zöld1 néven, és beállításai: 
- Times New Roman betűtípus, 14 pt-os betűmé-

ret 
- félkövér stílus, sötétzöld betűszín 
- kiskapitális karakterek, 1 pt értékű ritkítás 
- térköz utána 6 pt 

37. 1    

A megadott hét bekezdés formázása Zöld1 stílussal 37. 1    
Az alcímek után következő bekezdések (a növé-
nyek jellemzői) behúzása balról és jobbról 
0,5 cm-rel 

38. 1    

A levél bevezető gondolatainak megfogalmazása 
a megadott szempontok szerint, helyes nyelvi stí-
lusban – a pont csak akkor adható meg az adott he-
lyen, ha a helyesírás és a gépelés is hibátlan 

     

Hivatkozás a címzett levelére: 
- a természettudományi munkaközösség javasla-

tot kért a kertészet munkatársaitól 
- szeretnék a diákokkal életszerűen megismertetni 

a növénytermesztést (zöldség, gyümölcs, fűsze-
rek) 

- az iskolában nincs kert 

39. 1    

Jelzés arról, hogy 
- jó ötletnek tartják az elképzelést 
- támogatják tanácsokkal, ötletekkel személyesen 

is 

39. 1    

Felajánlás a személyes részvételre, a házi termesz-
tés előnyeinek ismertetése 
- költséghatékony 
- friss, egészséges étel kerül az asztalra 
- fontos ezt a szemléletet már gyermekkorban 

megismertetni és kialakítani 

39. 1    
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Feladat 
Fel-
adat 
sor-

száma

Max. 
pont-
szám 

Elért 
pont-
szám 

A té-
makör 
max. 
pont-
száma 

A té-
makör 
elért 
pont-
száma 

Kiemelés, tagolás: 
- a levél szövegében a lényeges részek kiemelése 

félkövér stílussal 
- a szöveg tagolása értelemszerűen további be-

kezdésekre  
- ha szükséges, oldaltörés elhelyezése 
Túlzott kiemelés és tagolás esetén a pont nem ad-
ható meg 

40. 1    

Új oldal kialakítása: 
- a melléklet feltüntetése után oldaltörés elhelye-

zése 
42. 1    

Az új oldalra 
- az Ajánlat munkalap A1:D22 tartományának 

beillesztése képként 
- magassága 16 cm, szélessége 14,5 cm 
- igazítása vízszintesen középre 

42. 1    

A második oldaltól kezdve az élőfejbe 
- balra a vizsgázó azonosítójának 
- pontosan a jobb oldali margóhoz igazítva az 

Irodai ügyviteli ismeretek érettségi feladat – 
emelt szint szöveg beírása  

A pont csak akkor adható meg, ha az adatbevitel 
hibátlan, az adatok egy sorban vannak és a tabulá-
tor pozíciója is jó 

43. 1    

A második oldaltól kezdve az élőfejbe 
- az adatok alatt 36 pt értékű térköz és 
- szimpla folyamatos stílusú, 1 pt vonalvastag-

ságú alsó szegély elhelyezése 6 pt távolságra a 
szövegtől 

43. 1    

A második oldaltól az élőlábba 
- középre igazítva az aktuális dátum beszúrása 

automatikusan frissülő mezőként 
- formázása félkövér stílussal 
- a bekezdésre világoszöld színű mintázat beállí-

tása 

44. 1    

A melléklet elkészítése      

Az egész dokumentumban 
- fekvő tájolás 
- az alsó és a felső margó 2 cm, a bal és a jobb 

oldali margó 2,5 cm 
- a lap függőleges igazítása középre 

47. 1    
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Feladat 
Fel-
adat 
sor-

száma

Max. 
pont-
szám 

Elért 
pont-
szám 

A té-
makör 
max. 
pont-
száma 

A té-
makör 
elért 
pont-
száma 

Az egész dokumentumban 
- Times New Roman betűtípus, 12 pt-os betűmé-

ret (az élőlábban is) 
- szimpla sorköz 
- automatikus – szükség esetén kézi – elválasztás 

beállítása 

47. 1    

Az élőfejbe  
- tetszőleges WordArt objektumként a Fűszernö-

vények szó beírása hibátlanul 
- a szöveg formázása Times New Roman betűtí-

pussal, 36 pt értékű betűkkel, sötétzöld betű-
színnel, félkövér stílussal, nagybetűs karakte-
rekkel, 3 pt-os ritkítással,  

- rendezése a szövegdobozban vízszintesen kö-
zépre 

48. 1    

A WordArt objektum formázása úgy, hogy a cím az 
élőfejben középen van, utána 24 pt értékű térköz 
beállítása 

48. 1    

Az élőlábba 
- balra a vizsgázó azonosítójának,  
- középre az Irodai ügyviteli ismeretek érettségi 

feladat – emelt szint szöveg beírása  
- pontosan a jobb oldali margóhoz igazítva az ak-

tuális dátum beszúrása automatikusan frissülő 
mezőként 

A pont csak akkor adható meg, ha az adatok egy 
sorban vannak, az adatbevitel hibátlan és a tabulá-
tor pozíciója is jó 

49. 1    

Szövegből táblázat beszúrása 
- a dokumentum első három bekezdésének elhe-

lyezése hat oszlopból és három sorból álló táb-
lázatba 

- a táblázatban 0 pt értékű térköz alkalmazása  

50. 1    

A táblázat méreteinek beállítása: 
- az oszlopok szélessége 3,5 cm 
- az 1. sor magassága pontosan 1 cm, a 2-3. soré 

3,2 cm 

50. 1    

A táblázat tartalmának igazítása 
- függőlegesen középre  
- az oszlopmegnevezések (1. sor) és a képek víz-

szintesen is középre 

50., 
51., 
52. 

1    
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Feladat 
Fel-
adat 
sor-

száma

Max. 
pont-
szám 

Elért 
pont-
szám 

A té-
makör 
max. 
pont-
száma 

A té-
makör 
elért 
pont-
száma 

A táblázat formázása, igazítása: 
- az oszlopmegnevezések (1. sor) celláira világos-

zöld színű mintázat/árnyékolás beállítása 
- a táblázat igazítása vízszintesen középre 
- keretezése szimpla folyamatos stílusú, sötétzöld 

színű, 1,5 pt vonalvastagságú, rács típusú sze-
géllyel 

50. 1    

A táblázat szövegének igazítása, formázása: 
- az oszlopcímek (1. sor) és a növények megneve-

zésének (2. és 5. oszlop megfelelő cellái) formá-
zása félkövér stílussal és sötétzöld betűszínnel 

- a növények jellemzőinek (3. és 6. oszlop megfe-
lelő cellái) formázása dőlt stílussal 

51. 1 

   

Képek beszúrása a táblázat 1. és 4. oszlopába – a 
megnevezéseknek megfelelő cellákba 52. 1    

A képek méretezése: szélességük 3 cm a rögzített 
méretarány megtartásával 52. 1    

A képekre szöveggel egy sorba rendezés beállítása 52. 1    
A táblázat alatti négy bekezdés  
- behúzása balról 5,5 cm-hez 
- a jellemzők elhelyezése 9 cm-hez balra igazított 

tabulátor alkalmazásával 
- az első bekezdés előtt, valamint a négy bekezdés 

között 12 pt értékű térköz beállítása 

53. 1    

- a növények megnevezésének formázása a ket-
tősponttal együtt sötétzöld betűszínnel és félkö-
vér stílussal 

- a jellemzők formázása dőlt stílussal 

53. 1    

Vízjel elhelyezése a dokumentumban 
- szövege PITYPANG KERTÉSZET (nagybe-

tűkkel), átlósan 
- formázása Times New Roman betűtípussal, 

48 pt-os betűmérettel, szürke, áttetsző betűszín-
nel 

54. 1    

*A szöveg begépelése másolás alapján 
1 hibának számít: a kihagyott szó (névelővel együtt), a felesleges szó, a megváltoztatott 
szó, a szórendcsere, az összefüggő hiba (vonzatok, alany-állítmány egyeztetése), a gépe-
lési hiba. Egy szóban – ha több hiba van is benne – csak egy hibát kell számítani.  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


