
Irodai ügyviteli ismeretek emelt szint 
 Javítási-értékelési útmutató 2012 

 

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 

IRODAI ÜGYVITELI 
ISMERETEK 

EMELT SZINTŰ 
ÍRÁSBELI VIZSGA 

minden vizsgázó számára 

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI 
ÚTMUTATÓ 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 •
 2

0
2

2
. 

m
á

ju
s 

1
1

. 



Irodai ügyviteli ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2012 írásbeli vizsga 2 / 16 2022. május 11. 

 
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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Tesztfeladat 

1. feladat 1 pont 
Csoportosítsa az alábbi nemverbális kommunikációs jeleket eredetük szerint! Írja a 
táblázat megfelelő cellájába az odaillő betűjele(ke)t! 

a) siketek jelzései  

b) meglepetés kifejezése az arcon  

c) fejbólintás  

d) STOP! jelzésű KRESZ-tábla  

e) fenyegetést kifejező ujjmozgás 

Örökölt jel b) 

Ösztönös jel c), e) 

Egyezményes jel a), d) 

2. feladat  1 pont 

Döntse el az alábbi leírások alapján, milyen vendéglátási formáról van szó! Válaszát 
írja a pontvonalra! 

a) Viszonylag kötetlenül, a nap folyamán, nem ünnepélyes külsőségek mellett a partner 
megbecsülése nyilvánul meg benne, ugyanakkor alkalmat biztosít a már megkezdett 
munka (megbeszélés) folytatására.  

munkaebéd/munkavacsora 

b) Jellemzően erre szolgáló különteremben szervezik az eseményt, 4-5 fogásos menüt kí-
nálnak, ültetési rend, névjegykártya is szükséges lehet a díszes terítékek mellé. 

 díszétkeztetés 

c) Általában a késő délelőtti vagy a kora esti időpontban szervezik. Az érkezés időpontja 
nem kötődik szorosan az esemény kezdetéhez, 15-20 perc késés is lehetséges. Az érkező 
vendégeket általában a házigazda ún. fogadási vonalban üdvözli. Nem túlságosan bő az 
étel- és italkínálat, amelyet a vendégek többnyire állva fogyasztanak el. 

 állófogadás 
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3. feladat  1 pont 

Írjon legalább három olyan rendezvényt, amely a szervezetek közötti kapcsolatot erő-
síti!  

munkamegbeszélés, tárgyalás, vendéglátás, egyeztető értekezlet, szakmai bemutató 
stb. 

(Más helyes megoldást is el kell fogadni!) 

4. feladat  1 pont 

Egészítse ki a mondatot értelemszerűen! Válasszon az alábbi kifejezések közül! 

fegyelmezettség, megjelenés, megbízhatóság, empátia, pontosság, kedvesség 

A(z) pontosság a hivatalos kapcsolatok egyik legfontosabb követelménye, ugyanis kife-

jezésre jut benne a(z) fegyelmezettség és a(z) megbízhatóság. 

5. feladat  1 pont 

Párosítsa az alábbi fogalmakat a meghatározással! Írja a megfelelő betűjelet a foga-
lom mellé! 

karrier: b)  

imázs: c)  

etikett: a)  

a) A társadalmi érintkezés viselkedési formáinak, illetve szabályainak előkelő vagy előke-
lősködő körökben, a diplomáciában stb. megszabott rendszere. 

b) Szakmai életút, a hivatali/üzleti ranglétrán való (gyors) előrejutás. 

c) Valamely személyről, szervezetről kialakított általános kép, illetve vélemény, amit má-
sok gondolnak valakiről vagy valamiről. 

6. feladat  3 pont 

Döntse el, igaz (I) vagy hamis-e (H) az alábbi állítás! A hamis (H) döntését indokolja 
röviden! 

a) Az iroda valamely alaprendszernek (vállalatnak, szervezetnek stb.) az a része, ahol em-
berekkel és iratokkal kell foglalkozni. 

Válasz: I Indoklás: –  
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b) Az iroda emberek és eszközök együttese, ezért akkor működik eredményesen, ha leg-
alább az egyik megfelel a szakmai, emberi és ergonómiai elvárásoknak. 

Válasz: H Indoklás: Az iroda optimális működéséhez mindkét tényezőnek meg 
kell felelnie.  

c) A légkör kialakulása szempontjából nagy szerepe van az iroda ügyfélforgalmának és az 
általános munkakörülményeknek is (például: eszközök, szervezés, vezetés). 

Válasz:  Mindkét állítás elfogadható, de a hamis (H) csak indoklással. 
Indoklás: Az irodai légkört – a munkakörülményeken kívül – legfőkép-
pen az irodában dolgozók (a munkatársi kollektíva) befolyásolják. 

(Helyes válaszonként 1 pont. A hamis válaszok csak indoklással együtt fogadhatók el!) 

7. feladat  1 pont 

Mely fogalomra utal az adatvédelem köréből származó alábbi meghatározás?  
Válaszát írja pontvonalra! 

Az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyér-
telmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül 
kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes 
adatok kezeléséhez. 

hozzájárulás 

 

8. feladat  1 pont 

Az alábbi felsorolás alapján válassza ki és jelölje aláhúzással a hivatalos/üzleti levele-
zés alapvető szabályai közül az igaz megállapítás(oka)t! 

a) A hivatalos/üzleti leveleket mindig személyre szólóan kell címezni. 

b) Ugyanolyan tartalmú papíralapon készült levelet soha nem lehet más személynek/szer-
vezetnek küldeni. 

c) A személyre szóló hivatalos/üzleti levelekben mindig alkalmazunk valamilyen meg-
szólítási formát. 

d) Valamely (felelős) személy aláírása helyett a bélyegző használata elegendő hitelesítési 
forma. 

e) A hivatkozási számot csak válaszlevél esetén kell az iratkezelési adatok között fel-
tüntetni. 
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HIVATALOS LEVÉL, IRAT, ILLETVE EGYÉB DOKUMENTUM KÉSZÍTÉSE 

Tájékoztatás a feladatról 

Ön egy rendezvényszervező kft. adminisztrátora. Tájékoztató levelet írnak az egyik iskola igaz-
gatójának, amelyben zenei programokra hívják fel a figyelmet. Az iratot és mellékletét, valamint 
a belépődíjak kalkulációját (táblázat, diagram) Önnek kell elkészítenie. 

A dokumentumok feleljenek meg a levelezés formai követelményeinek! A feladat megol-
dása alatt folyamatosan mentsen, valamint ügyeljen a gépelési és a helyesírási hibák elke-
rülésére!  

A gépírást, adatbevitelt is tartalmazó feladatra a pontot csak akkor kaphatja meg a vizsgázó 
az adott helyen, ha az adatbevitel hibátlan (ld. mappa- vagy fájlnév, munkalap elnevezése, 
élőfej és élőláb adatai, lábjegyzet stb.). 

 

Fájlműveletek 3 pont 
1. Készítsen egy mappát (könyvtárat) a vizsgaszervező által kijelölt meghajtón! A mappa 

megnevezése Saját azonosító_ügyvitel legyen. Másolja át ebbe a mappába a megadott 
helyről a Vizsga könyvtárban lévő fájlokat: tablazat.xlsx, szoveg1.docx, szoveg2.docx, 
violinkulcs.jpg, zene.png. (1) 

2. A feladatsor megoldásakor az utasításoknak megfelelően mentse a fájlokat! (1) 

Saját azonosító_<évszám>.xlsx 
Saját azonosító_levél.docx 
Saját azonosító_melléklet.docx 
Saját azonosító_melléklet.pdf 

 
A feladatsor utasításai szerint – az adott dokumentum elkészítése után – nyomtassa ki a 
munkáját! (1) 

Táblázatkezelési műveletek  

Munkalapok átnevezése 1 pont 
3. Nevezze át a munkalapokat: 

- Munka1  Belépők 
- Munka2  Bérlet 

A továbbiakban a Belépők munkalapon dolgozzon, amelyen a zenei program adatait ta-
lálja! 
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Műveletek a Belépők munkalapon 2 pont
4. A Belépők munkalapon  

- új oszlop beszúrása az A oszlop elé  
- szélességének beállítása 8 egységre 
- az új oszlop A1 cellájába az Ssz. rövidítés beírása (hibátlanul) 
- az A2:A21 cellatartomány feltöltése sorszámokkal  

(az A2 cellába az 1. szám került) 
- a sorszámok igazítása vízszintesen középre (1) 

- a táblázat elé új sor beszúrása, magasságának növelése 35 egységre 
- az A1:L1 cellatartomány egyesítése, ide 
- a táblázat címének beírása (nagybetűkkel), a szövege:  

A ZENE EURÓPAI ÜNNEPE RENDEZVÉNYÉNEK KÍSÉRŐPROGRAMJAI 
(hibátlanul) a szöveg formázása félkövér stílusú karakterekkel, igazítása vízszintesen és 
függőlegesen középre (1) 

5. Az oszlopmegnevezések (A2:L2) celláiban 1 pont 

- a tartalom igazítása vízszintesen és függőlegesen középre  
- sortöréssel több sorba (a tagolás is helyes) 
- formázása félkövér betűstílussal 
- a cellákon világos árnyalatú narancsszínű kitöltés elhelyezése 

Számítások elvégzése egyéni képlettel vagy függvény használatával és a he-
lyes adatokkal a zenei programokat tartalmazó sorokban 

5 pont

6. Műveletek: 
- az E oszlopban az áfa összegének kiszámítása  
- az F oszlopban a szervezési díj kiszámítása 
- a műveletek végzése abszolút vagy vegyes cellahivatkozással (1) 

- a G oszlopban a belépődíj összegének kiszámítása (1) 

- az I oszlopban az ifjúsági jegyek, a K oszlopban a csoportos jegyek kedvezményes  
árának kiszámítása (1) 

7. KEREKÍTÉS függvény alkalmazása a H, a J és az L oszlopban (1) 

8. SZUM függvény használata a G23:L23 tartomány celláiban; 
a 23. sor adatainak formázása félkövér betűstílussal (1) 

  



Irodai ügyviteli ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2012 írásbeli vizsga 8 / 16 2022. május 11. 

 
Kimutatás készítése a helyes adatokkal, a megadott cellákban, a megfelelő 
cellára/tartományra hivatkozva 10 pont

9. A J oszlop adatai alapján:  
- J26: = MIN (J3:J22) 
- J27: = MAX (J3:J22) (1) 
- J28: = ÁTLAG (J3:J22) (1) 

 
J29: = DARAB2 (B3:B22) (1) 
 
J30: = DARABTELI (J3:J22; "<3000") (1) 
 
J31: = J30/J29; az eredmény %-os formában,  
tizedesjegy nélkül jelenik meg (1) 

10. Minősítés a J32 cellában:  = HA (J31>50%; "megfizethetők"; "drágák") (1) 

11. Számformátum beállítása tizedesjegy nélkül: 
- pénznem- vagy könyvelési számformátum (Ft) a D3:F22, G3:J23 

és a J26:J28 tartományokra ezres csoportosítással 
- százalékformátumot a C26:C27 tartomány celláira 
- egyéni számformátum a szóköz helyes használatával: 

• Ft/fő  K3:L23 
• program  J29:J30 (a számok ezres csoportosítással jelennek meg, 

a szóköz beállítása is helyes) (1) 

12. Kép beszúrása: 
- a B28:C32 tartomány celláinak egyesítése 
- a zene.png kép beszúrása és  
- méretének igazítása az egyesített cellához (1) 

13. Szűrés  
- a J oszlop adatai alapján a helyes feltétellel (3000 Ft alatti programok) 
- az eredményből az A:C és J oszlopok megfelelő adatainak másolása 

– az oszlopcímekkel együtt – a Bérlet munkalap A2 cellájától kezdődően 
- az „értéket és számformátumot” funkció használatával 
- a Belépők munkalapon a szűrő törlése, a választó bekapcsolt állapotban maradt (1) 

14. A táblázat szegélyezése:  
- az A2:L2, A3:L22, A23:L23 és az F26:J32 tartományban  
- sötétvörös színű, körül vastag, belül vékony, folyamatos szimpla stílusú vonallal (1) 

  



Irodai ügyviteli ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2012 írásbeli vizsga 9 / 16 2022. május 11. 

Műveletek a Bérlet munkalapon 8 pont

15. A munkalapon  
- Arial betűtípus, 11 pt betűméret alkalmazása 
- a margó minden oldalon 2 cm 
- a táblázat igazítása az oldalon vízszintesen és függőlegesen középre (1) 

 
- az élőfejbe balra a vizsgázó azonosítójának beírása hibátlanul, jobbra  

az aktuális dátum beszúrása 
- az élőlábba középre az Irodai ügyviteli ismeretek érettségi feladat – emelt szint 

szöveg beírása hibátlanul (1) 

16. Oszlopok méretének módosítása: A = 8, B = 35, C = 18, D = 13 egységre (1) 

17. Az oszlopmegnevezések (A2:D2) 
- igazítása vízszintesen és függőlegesen középre 
- sortöréssel több sorba  
- formázása félkövér betűstílussal 
- a cellákon világos árnyalatú narancsszínű kitöltés elhelyezése (1) 

18. A táblázat címének kialakítása: 
- az 1. sor magasságának állítása 40 egységre 
- az A1:D1 tartomány egyesítése, amelybe tetszőleges WordArt objektumként  

az IFJÚSÁGI BÉRLET szöveg beírása hibátlanul 
- a szöveg formázása Arial típusú, 20 pt méretű, sötétvörös színű, félkövér stílusú,  

nagybetűs karakterekkel 
- a szöveg rendezése az objektumban vízszintesen és függőlegesen középre 
- az objektum méretének igazítása az egyesített cellához (1) 

19. Az A14:C14 cellák egyesítése, ide  
- Az ifjúsági bérlet ára szöveg beírása hibátlanul, igazítása balra  
- a D14 cellában SZUM függvény használata 
- a 14. sor adatainak formázása félkövér stílusú karakterekkel (1) 

- a sorszámok módosítása az A oszlopban értelemszerűen, és igazítása vízszintesen  
középre (1) 

20. A táblázat szegélyezése: 
- az A2:D2, A3:D13, A14:D14 cellatartományt  
- folyamatos, szimpla stílusú, sötétvörös színű, körül vastag, belül vékony vonallal (1) 
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21. Diagram készítése 3 pont

- csoportosított oszlopdiagram készítése a programok jegyárairól 
- a kategóriatengely tartalmazza a programok megnevezését (1) 

 
- a diagram elhelyezése a táblázat alatt az A18 cellától kezdve úgy, hogy a  

táblázattal együtt kifér az oldalon és a programok elnevezése is jól látható 
- a cím megfelelő és hibátlan a gépelése (1) 

 
- az oszlopok színének módosítása sötétvörös színűre 
- a diagram szegélyezése 1,5 pt vastagságú sötétvörös színű, folyamatos szimpla  

vonallal 
- a feliratok (cím, adat- és tengelyfeliratok) formázása Arial betűtípussal és fekete  

betűszínnel (1) 
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22. Tízujjas vakírás (adatbevitel) 5 pont 

Nyissa meg a szoveg1.docx fájlt és mentse Saját azonosító_levél néven a mappájába! A do-
kumentum elejére gépelje be folyamatosan, enterhasználat nélkül az alábbi szöveget (ha szük-
séges, javítsa a gépelési hibáit)! 

A zene ünnepét 1982. június 21-én rendezték meg először 
Franciaországban. Maurice Fleuret francia zenetudós java-
solta, hogy a nyár első napját a világon mindenütt zenével 
köszöntsék. Magyarország több mint húsz éve csatlakozott a 
mozgalomhoz, melynek vezérelvei: az ingyenesség, az összefo-
gás, az önkéntesség. A célja pedig, hogy egyszerre, egy idő-
ben, az egész ország területén ezen a napon minden a zenéről 
szóljon. 1997-ben 12 európai ország 16 városa Budapesten 
írta alá a zene európai ünnepének chartáját. Napjainkra pe-
dig már európai, sőt sok tekintetben nemzetközi méretűvé 
vált: több mint 100 országban rendezik meg ugyanazon a na-
pon, június 21-én. Elsősorban szabadtéri esemény, amely ut-
cákon, tereken, közparkokban, játszótereken zajlik. Zárt te-
rek csak abban az esetben jöhetnek szóba, ha tiszteletben 
tartják az ingyenesség szabályát. A zene európai ünnepe jó 
alkalom arra is, hogy a közönség kimozdulva otthonról nyis-
son az addig kevésbé ismert zenei stílusok irányába. Másfe-
lől lehetőséget biztosít különböző zenei intézmények számára 
(opera, zenekarok, kórusok stb.), hogy kiszabaduljanak a 
négy fal közül és megmutatkozzanak a szabad ég alatt, ille-
tőleg megnyíljanak olyan terepek is, amelyek nem hagyományos 
koncerthelyszínek, például múzeumok, kórházak, középületek 
stb. A zene kedvező hatásai. Függetlenül attól, hogy milyen 
dalokat szeretünk hallgatni, kik a kedvenceink, csak a ja-
vunkat szolgálja a zene szeretete: fizikai és mentális 
egészségünket jótékonyan befolyásolja. Az alábbiakban ki-
emeljük néhány pozitív hatását: Csillapítja a fájdalmat. A 
zene jelentősen csökkenti az érzékelt fájdalom intenzitását 
– enyhítve ezzel a szenvedést és segítve a gyorsabb felépü-
lést. Sportolás közben jobban ösztönöz. Egészséges férfi 
hallgatókat teszteltek biciklizés közben egy főiskolán – 
jobban teljesítettek azok, akik sportolás közben zenét hall-
gattak. Futás közben is növeli a zene a motivációnkat és ez-
által a teljesítményt, állóképességet is. 

A teljes szöveg hibátlan legépeléséért 5 pont jár. Minden gépelési hibáért és hiányzó szóért (a 
szöveg befejezetlensége esetén is) 1 pontot kell levonni. Maximum 5 pont vonható le. 

  



Irodai ügyviteli ismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2012 írásbeli vizsga 12 / 16 2022. május 11. 

Dokumentumszerkesztés, levelezés, nyelvi sajátosságok 

A tájékoztató levél előkészítése 7 pont

23. Az egész dokumentumban 
- az alsó, felső és a bal margó 2,5 cm, a jobb oldali 1,5 cm 
- az élőfej és élőláb az első oldalon eltérő 
- Arial betűtípus, 11 pt-os betűméret (az élőfejben, élőlábban, a lábjegyzetben 

és a képfeliratokban is) (1) 

- szimpla sorköz 
- a levélszöveg bekezdései között 12 pt értékű térköz (kivéve a számozott alcímek után) 
- sorkizárt igazítás 
- automatikus – szükség esetén kézi – elválasztás beállítása (1) 

24. Az első oldal élőfejébe 
- középre igazítva a küldő nevének és adatainak begépelése – hibátlanul és 

hivatkozások nélkül – hat sorba egymás alá, a minta szerinti tagolással 
- formázásuk sötétvörös betűszínnel 
- a cég nevének formázása félkövér stílussal – (pont nem adható meg, ha  

az élőfej többi adatát is így formázta a vizsgázó) (1) 
 
- az utolsó sor alatt dupla folyamatos stílusú, sötétvörös színű, 

0,75 pt vonalvastagságú szegély elhelyezése  
- 36 pt értékű térköz beállítása (1) 

 
- a küldő adatai mellé két oldalra – pontosan a jobb és bal oldali margóhoz 

igazítva – a violinkulcs.jpg kép beszúrása, magasságuk 2,5 cm a rögzített 
méretarány megtartásával 

- a képek nem takarják a szegélyt (1) 

25. Minden oldalon az élőlábba 
- balra a vizsgázó azonosítójának, vele egy sorba 
- pontosan a jobb oldali margóhoz igazítva az Irodai ügyviteli ismeretek 

érettségi feladat – emelt szint szöveg beírása hibátlanul,  
- formázásuk sötétvörös betűszínnel (1) 

- dupla folyamatos stílusú, sötétvörös színű, 0,75 pt vonalvastagságú felső  
szegély elhelyezése (1) 
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26. A levél adatainak feltüntetése hibátlanul a helyes kiegészítésekkel, 
a megfelelő helyen és igazítással – a pontok csak akkor adhatók meg, ha az 
adatok között a térköz beállítása is megfelelő 

8 pont

- a keltezés elhelyezése, formátuma, helyesírása (1) 
- iktatószám (1) 
- címzett (intézmény neve, személynév, beosztás) a megfelelő tagolással (1) 
- cím a megfelelő tagolással, a helységnév aláhúzott és ritkított (1) 
- a tárgy helyes feltüntetése, helyesírása (1) 
- aláírók és beosztásuk elhelyezése (1) 
- a melléklet helyes feltüntetése (1) 

27. A tartalomhoz illő megszólítás és elköszönő szó beírása  
hibátlanul a megfelelő helyre és a térköz helyes beállításával (1) 

28. Keretezett bekezdés kialakítása 3 pont

- „A zene ünnepét 1982. június 21-én … minden a zenéről szóljon.” szövegrész 
- önálló bekezdésbe helyezése 
- behúzása balról és jobbról 1-1 cm-re (1) 

 
- szegélyezése körül árnyék típusú, folyamatos szimpla stílusú, 1,5 pt vastagságú,  

sötétvörös színű vonallal 
- világos árnyalatú narancs kitöltőszín elhelyezése (1) 

 
- a bekezdés első betűjének formázása iniciáléként, háromsoros süllyesztéssel (1) 

29. Hasáb kialakítása  2 pont

Az „1997-ben 12 európai ország … kórházak, középületek stb.” szöveg  
- elhelyezése önálló bekezdésbe, melyre 
- két azonos szélességű hasáb beállítása (1) 

 
A hasábok között 
- 1,5 pt értékű térköz beállítása és választóvonal elhelyezése 
- a hasáb tagolása (a második hasáb „A zene európai ünnepe jó alkalom arra is, …” 

mondattal kezdődik) (1) 
A levél további formázásai 4 pont

30. „A zene kedvező hatásai.” mondat 
- elhelyezése új bekezdésbe 
- a mondat végéről az írásjel törlése  
- a bekezdés igazítása középre  
- formázása 14 pt-os, félkövér stílusú, sötétvörös színű, nagybetűs karakterekkel (1) 

31. Oldal alján megjelenő lábjegyzet elhelyezése 
- „A ZENE KEDVEZŐ HATÁSAI” bekezdés után (a mondat végére)  

* szimbólummal  
- a megadott szöveg hibátlan begépelésével, a minta szerinti tagolással  

(a sorok egy bekezdést alkotnak) 
- a szöveg formázása dőlt betűstílussal (1) 
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32. A megfelelő 10 mondat 
- önálló bekezdésbe helyezése (lsd. alcím),  
- a mondatok végéről az írásjel törlése 
- formázása sötétvörös betűszínnel, félkövér stílussal 
- a bekezdések után 6 pt értékű térköz beállítása (1) 

 
Az alcímekre  
- számozás beállítása (1-10.) 
- a számok elhelyezése 0,5 cm-hez 
- a szöveg helye 1-2 cm-nél (1) 

33. Kép és felirat beszúrása 2 pont 

A melléklet feltüntetése után önálló bekezdésbe 
- a zene.png kép beszúrása, igazítása középre és szöveggel egy sorba 
- a kép méretének beállítása (magassága 3,5 cm, a rögzített méretarány megtartásával (1) 

Képfelirat beszúrása  
- a zene.png kép alá középre igazítással 
- a szövege: A zene mindenkié hibátlan gépeléssel 
- formázása 10 pt méretű, sötétvörös színű, félkövér stílusú karakterekkel (1) 

34. A levél bevezető gondolatainak megfogalmazása a megadott szempontok 
szerint, helyes nyelvi stílusban – a pontok csak akkor adhatók meg az adott 
helyen, ha a helyesírás és a gépelés is hibátlan 

2 pont

- A levélírás indoka: a feladó a Zene Európai Ünnepének rendezvényeire és kísérőprog-
ramjaira hívja az intézet igazgatóját/vezetőit és a diákokat (1) 

 
- A zene jótékony hatásainak felsorolása: 

• megnyugtat 
• kizökkent a hétköznapok sűrűjéből  
• segít megbirkózni a mindennapi nyomással 
• a nehezebb élethelyzetekben nemcsak ellazít, felvidít, de  
• bizonyos mértékben szerepe van a fájdalom csillapításában és  
• fokozza a szellemi tevékenységet is. (1) 

35. Bekezdések kialakítása, lényegkiemelés 2 pont 

- A levél szövegében a lényeges részek kiemelése félkövér stílussal 
(Túlzott vagy helytelen formátumú kiemelés esetén a pont nem adható meg.) (1) 

 
- A levélszöveg tagolása értelemszerűen további bekezdésekre - ha szükséges,  

oldaltörés elhelyezése. (Túlzott tagolás esetén a pont nem adható meg.) (1) 
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36. Új oldal kialakítása 4 pont 

- a képfelirat után oldaltörés elhelyezése (1) 
 

- Az új oldalra 
• a Bérlet munkalapról a táblázat (a címével együtt és a diagram nélkül) beillesz-

tése képként  
• magassága 10 cm, szélessége 16 cm 
• igazítása vízszintesen középre (1) 

 
- Képfelirat beszúrása a táblázat alá 

• formázása az 1. képfelirattal azonos módon (10 pt betűméret, sötétvörös szín, fél-
kövér stílus, középre igazítás) (1) 

37. A második oldaltól kezdve az élőfejbe, pontosan a jobb oldali margóhoz 
igazítva oldalszám beszúrása (1) 

A melléklet elkészítése 18 pont

38. Az egész dokumentumban 

- a margó minden oldalon 2,5 cm 
- Arial betűtípus, 11 pt-os betűméret (az élőfejben és az élőlábban is) 
- szimpla sorköz és 12 pt térköz alkalmazása (1) 

39. A dokumentum 

- élőfejébe balra a vizsgázó azonosítójának beírása hibátlanul 
- az élőlábba 

• balra igazítva az Irodai ügyviteli ismeretek érettségi feladat – emelt szint  
szöveg beírása hibátlanul, vele egy sorba, 

• pontosan a jobb oldali margóhoz igazítva az aktuális dátum beszúrása 
(automatikusan frissülő mezőként) (1) 

40. A dokumentum szövege elé – új bekezdésbe tetszőleges WordArt objektum 
beszúrása, melynek szövege AZ EURÓPAI ZENE ÜNNEPE hibátlan gépeléssel (1) 

A WordArt objektum (a dokumentum címe) 
- szövegének formázása Arial betűtípussal, 26 pt értékű betűkkel, sötétvörös betűszínnel, 

félkövér stílussal, nagybetűs karakterekkel 
- igazítása a szövegdobozban vízszintesen középre 
- az objektum rendezése szöveggel egy sorba, vízszintesen középre, méretének igazítása 

a betűk nagyságához (1) 

41. Vízszintes vonal 
- beszúrása a cím után (alá) 
- formázása: magassága 2 pt, a színe sötétvörös  

igazítása középre (1) 
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42. A programok helyét és időpontját tartalmazó bekezdés 
- behúzása balról 1,5 cm-rel  
- a Helye: és Időpontja: adatmegnevezők kiemelése félkövér betűstílussal,  
- az adatok (az időpont évszáma, hónapja) kiegészítése értelemszerűen (1) 

43. Kép elhelyezése: 
- a zene.png kép beszúrása az időpont után új bekezdésbe 
- méretének beállítása (magasága 2,5 cm, szélessége 9 cm) 
- igazítása szöveggel egy sorba és vízszintesen középre (1) 

44. A Zeneműrészletek bekezdés  
- elhelyezése középre 
- formázása 14 pt méretű, félkövér stílusú, sötétvörös betűszínnel  (1) 

 
45. Szövegből táblázat beszúrása, formázása 

- a megadott szövegrész elhelyezése 4 oszlopból és 11 sorból álló táblázatba (1) 
- oszlopszélesség beállítása (2,7 – 3,8 – 4 – 4,5 cm) 
- a táblázat igazítása vízszintesen középre (1) 

- szegélyezése rács típusú, 0,5 pt vastagságú, sötétvörös színű, körbe folyamatos  
dupla, belül szimpla stílusú vonallal (1) 

- a bekezdések előtt és után 6 pt értékű térköz beállítása; minden cellában az adatok  
igazítása függőlegesen középre (1) 

- a táblázat 1. sorában az adatok (oszlopcímek) igazítása vízszintesen középre;  
formázása félkövér betűstílussal (1) 

46. Alakzat elhelyezése: 
-  egy lekerekített sarkú téglalap alakzat beszúrása a táblázat alá; igazítása középre,  

szöveggel egy sorba rendezéssel; magassága 1,2 cm, szélessége 12 cm (1) 
- az alakzat körvonala 1 pt vastagságú, sötétvörös színű, folyamatos szimpla stílusú;  

a kitöltése világos árnyalatú narancsszínű (1) 

- az alakzatba Minden érdeklődőt várunk szeretettel! szöveg beírása hibátlanul;  
formázása Arial betűtípussal, 14 pt-os, félkövér stílusú, sötétvörös színű karakterekkel;  
igazítása középre (1) 

47. Vízjel elhelyezése a dokumentumban átlósan;  
- a szövege: A rendezvény és programja nem valós! (hibátlan gépeléssel) 
- formázása Arial betűtípussal, 30 pt értékű betűkkel, sötétvörös betűszínnel,  

áttetsző stílussal (1) 

48. Oldalszegély kialakítása 
- tetszőleges kép típusú szegély beszúrása 
- vonalvastagsága 12 pt méretű 
- a színe sötétvörös (1) 

 
(A pont akkor adható meg, ha a szegély mérete és színe állítható, típusa illeszkedik a doku-
mentum tartalmához.) 
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