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Fontos tudnivalók 
 

Ez a dokumentum a feladathoz készített javítási útmutatót, a táblázatkezelési feladat megoldá-
sát (nem eredeti méretben), valamint a szövegszerkesztési feladat (levél) egy lehetséges meg-
oldását tartalmazza. 

Mivel a tanuló nagyrészt önállóan fogalmazza meg a levelet, tartalmi eltérések elképzelhetők, 
amelyek a feladatban megadott szöveghez képest nem nagymértékűek. 

A javítási útmutatóban egy pontra lebontva találhatók meg a feladat értékelhető lépései. 

Abban az esetben, ha egyetlen kijelöléssel megoldható programlépésnek (például félkövér-
dőlt karakterformázás) a tanuló csak az egyik lépését teljesíti, erre pont nem adható. 

A bekezdések közötti térköz értékének az egységes álláspont kialakításáig mind a 12 pont, 
mind a 14 pontos érték elfogadható. 

 
 
Az írásbeli vizsgafeladatok pontszámainak összege csak egész szám lehet. Ha az írásbeli 
vizsga(rész) pontszáma nem egész szám, akkor a matematikai kerekítés szabályai szerint 
kell eljárni (az öttizedre vagy az a felett végződő pontszámokat felfelé, az öttized alattit 
pedig lefelé kerekítjük). 
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Javítási segédlet a feladat értékeléséhez 

 

A vizsgafeladatban felhasználható műveletek Adható 
pont 

Feladat 
sor-

száma 

Adott 
pont 

1) Informatikai eszközök és szoftverek kezelése, hálózati 
szolgáltatások 3   

1.1) Operációs rendszer kezelése (alkönyvtár(ak) készí-
tése, fájlok megnevezése, mentése, átnevezése, át-
helyezése, másolása, törlése) 

1 
1; 2; 

32; 34; 
49 

 

1.2) Alkalmazói szoftverek (szövegszerkesztő és táblá-
zatkezelő) kezelése 1 3-48  

1.3) Dokumentum elküldése (e-mail), hálózati nyomta-
tó használata 1 50  

2) Adatbevitel 6   
2.1) Szöveg begépelése* 6 35  

0 hiba esetén járó pontszám 6   
1 hiba esetén járó pontszám 2   
2 hiba esetén járó pontszám 1   
3 vagy több hiba esetén járó pontszám 0 48  

3) Szöveges dokumentum szerkesztése 30   
3.3) Automatikus elválasztás használata 1 38  
3.4) Karakterek formázása    

3.4.1) Betűtípus, betűméret kiválasztása 1 38  
3.4.8) Stílus felhasználása formázáshoz 1 39  

3.5) Bekezdések formázása    
3.5.1) Igazítás beállítása 1 38  
3.5.3) Térköz beállítása a levelezés szabályai sze-

rint 1 38  

3.5.4) Térköz beállítás 1 46  
3.5.5) Sorköz beállítása 1 38  

3.7) Felsorolás, számozás    
3.7.1) Alkalmazási tartomány kiválasztása 1 46  
3.7.3) Felsorolásjel helyének meghatározása, be-

állítása 1 46  

3.7.4) Tabulátorjel beállítása felsorolásnál 1 46  
3.10) Oldalbeállítás    

3.10.2) Margók beállítása 1 37  
3.10.3) Élőfej, élőláb helyének beállítása 1 37  

3.12) Élőfej, élőláb kialakítása    
3.12.1) Beállítás: első oldal eltérő, vagy páros és 

páratlan oldal eltérő 1 40  

3.12.2) Adatbevitel élőfejbe az első oldalon  6.1-ben   
3.12.3) Adatbevitel élőfejbe a második oldaltól 

kezdve 1 41  

3.12.4) Élőfej utolsó sorának aláhúzása 1 40  
3.12.5) Élőfejben térköz beállítása 1 40  
3.12.6) Adatbevitel élőlábba az első oldalon 6.1-ben   



 

írásbeli vizsga 0811 4 / 11 2008. május 26. 

Ügyviteli alapismeretek — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

3.12.7) Élőlábba adatbevitel a második oldaltól 
kezdve 1 42  

3.12.8) Élőláb első sora felett vonal elhelyezése 1 42  
3.13) Mezőutasítások    

3.13.1) Dátum és idő beszúrása 1 42  
3.13.2) Oldalszám beszúrása 1 42  

3.14) Beillesztés a dokumentumba (pont/darab)    
3.14.1) Szöveg (fájl) beillesztése 1 36  
3.14.2) Táblázat beillesztése 2 45  
3.14.4) Kép beillesztése/1 2 43  
3.14.4) Kép beillesztése/2 2 44  
3.14.10) Beillesztett egység (objektum) elhelye-

zése, méretének beállítása/1 1 43  

3.14.10) Beillesztett egység (objektum) elhelye-
zése, méretének beállítása/2 1 44  

3.16) Lábjegyzet, végjegyzet (pont/darab)    
3.16.1) Lábjegyzet elkészítése 1 47  

3.22) Nyomtatás    
3.22.4) Nyomtatás végrehajtása 1.3)-

ban  - 

4) Táblázatok, diagramok szerkesztése 40   
4.1) Dokumentum megnyitása, bezárása 1 3  
4.2) Dokumentum mentése, mentés más néven 1 4  
4.9) Beállítások    

4.9.1) Sor (sorok) magasságának beállítása 1 5  
4.9.2) Oszlop (oszlopok) szélességének beállítása 1 6  
4.9.6) Számformátum beállítása 1 10  
4.9.9) Munkalap átnevezése 1 11  
4.9.10) Karakterformázás elvégzése cellákban 1 12  

4.12) Táblázat formázása    
4.12.1) Egyforma (azonos jellegű) igazítás cel-

lákban, cellatartományokban  1 32  

4.12.3) Igazítás cellaegyesítéssel/1 1 8  
4.12.3) Igazítás cellaegyesítéssel/2 1 9  
4.12.4) Sortöréssel több sorba történő igazítás/1 1 7  
4.12.4) Sortöréssel több sorba történő igazítás/2 1 8  
4.12.4) Sortöréssel több sorba történő igazítás/3 1 9  
4.12.5) A táblázat szegélyezése egyetlen vonaltí-

pussal 1 13; 16  

4.12.6) A táblázaton belül szegélyezés második 
vonaltípus felhasználásával 1 14  

4.12.7) A táblázaton belül szegélyezés harmadik 
vonaltípus felhasználásával 1 15  

4.12.8) Mintázat készítése cellában, cellatarto-
mányban 1 17  

4.13) Beillesztések a táblázatba (pont/darab)    
4.13.1) Kép beillesztése táblázatba/1 2 18  
4.13.1) Kép beillesztése táblázatba/2 2 19  
4.13.1) Kép beillesztése táblázatba/3 2 20  
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4.13.1) Kép beillesztése táblázatba/4 2 21  
4.13.1) Kép beillesztése táblázatba/5 2 22  

4.14) Élőfej, élőláb készítése (pont/darab)    
4.14.1) Élőfej készítése munkalapon 1 23  
4.14.3) Élőláb készítése munkalapon 1 24  

4.15) Képletek, függvények használata (pont/darab)    
4.15.1) Egyéni képlet bevitele/1 1 25  
4.15.1) Egyéni képlet bevitele/2 1 26  
4.15.1) Egyéni képlet bevitele/3 1 27  
4.15.8) Darabteli függvény/1 2 29  
4.15.8) Darabteli függvény/2 2 30  
4.15.8) Darabteli függvény/3 2 31  
4.15.9) Egyéb, két adat megadását igénylő függ-

vények használata 2 28  

5) Tartalmi sajátosságok érvényesítése 13   
5.1) A hivatalos irat szövegének önálló megfogalmazá-

sa a tartalmi útmutató alapján** 6 35  

5.2) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz illeszkedő 
bekezdések kialakítása 1 35  

5.3) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz illeszkedő 
kiemelések elkészítése 1 35  

5.4) A helyesírási követelmények betartása*** 5 48  
0 hiba esetén járó pontszám 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 és annál több hiba esetén járó pontszám 0   

6) Formai sajátosságok érvényesítése 8   
6.1) Irat elkészítése a levelezés szabályai szerint 6   

Címzett megnevezése (cég, személy) és cím kiala-
kítása 1 33  

Dátum behelyezése, mellékletek jelölése, kézbesí-
tésre utalás  1 33  

Tárgy vagy (belső iratnál) irattípus megnevezése, 
megszólítás 1 33  

Elköszönő, üdvözlő szavak, aláírás  szerepelteté-
se 1 33  

Megfelelő térközök a levélben 2 38  
6.2) Cégjelzéses kialakítás 2 33, 40  

Élőfejbe a feladó cég nevének beírása 1 40  
Élőfejbe a feladó cég elérhetőségi adatainak be-
írása 1 40  
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*A szöveg begépelése  

1 hibának számít: a gépelési hiba. Egy szóban – ha több gépelési hiba van is benne – csak 
egy hibát kell számítani. Helyesírást e műveletnél nem vizsgálunk. 
 
**A hivatalos irat szövegének önálló megfogalmazása a tartalmi útmutató alapján 

6-5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó… 
- a tartalmi útmutatás 

alapján érthetően, 
lényegre törően, 
minden szempont 
figyelembevételé-
vel fogalmazta meg 
az iratot 

- az adott iratfajtához 
illeszkedő szakszó-
kincset és mondat-
paneleket használt 

- mondanivalóját a 
nyelvhelyességi 
követelményeknek 
megfelelően fo-
galmazta meg 

- fogalmazványa a 
témának megfelelő 
terjedelmű, a hiva-
tali életben felhasz-
nálható dokumen-
tum 

- a tartalmi útmuta-
tás alapján többnyi-
re érthetően, lé-
nyegre törően fo-
galmazta meg az 
iratot 

- többnyire az adott 
iratfajtához illesz-
kedő szakszókin-
cset és mondatpa-
neleket használt 

- mondanivalóját 
többé-kevésbé a 
nyelv-helyességi 
követelményeknek 
megfelelően fo-
galmazta meg 

- fogalmazványa kis 
módosítással a hi-
vatali életben fel-
használható doku-
mentum 

- a tartalmi útmuta-
tás alapján, azon-
ban nem egészen 
érthetően, lényegre 
törően fogalmazta 
meg az iratot 

- viszonylag egysze-
rű szókincset hasz-
nál, alig alkalmaz-
za a szakszavakat, 
illetve a levelezési 
szokásoknak meg-
felelő mondatpane-
leket  

- fogalmazása a 
nyelvhelyességi 
követelményeknek 
kismértékben felel 
meg 

- fogalmazványa je-
lentős módosítással 
a hivatali életben 
felhasználható do-
kumentum 

 

- fogalmazványa 
nem illeszkedik a 
tartalmi útmutatás-
hoz 

- szókincse túl egy-
szerű, nem hasz-
nálja a szakszava-
kat, a levelezési 
szokásoknak meg-
felelő mondatpane-
leket. A nem meg-
felelő szóhasználat 
többször nehezíti, 
eseten-ként meg-
akadályozza a 
megértést  

- fogalmazása nem 
felel meg a nyelv-
helyességi köve-
telményeknek 

- fogalmazványa 
nem használható 
fel a hivatali élet-
ben 

 
*** A helyesírási követelmények betartása 
1 hibának számít: a helyesírási hiba (ismétlődés esetén csak egyszer kell számítani), elvá-
lasztási, központozási hiba, az összefüggő hiba (vonzatok, alany-állítmány egyeztetés).  

Egy szóban – ha több hiba van – csak egy hibát kell számítani. 
 
 
 
 
 
 
 



Ablak&Ajtó Kft.  
4321 Salgótarján, Üveggyári utca 14. 
Telefon: 06-42-564-321  E-mail: ablakajtokft@freemail.hu 

<A vizsgázó kódja> 

Molnár Balázs Salgótarján, <Az aktuális dátum> 
 Iktatószámunk: 433/200.. 
Budapest Ügyintézőnk: Kiss Mária 
Világos utca 43. 
1179 

Ajánlott! 

Tárgy: Árajánlat nyílászárók cseréjére 

Tisztelt Molnár Balázs Úr! 

Érdeklődésére tájékoztatom Önt az általunk forgalmazott nyílászárók tulajdonságairól: 

 Belső kialakítás szempontjából két típust forgalmazunk; ezek lehetnek három és öt lég-
kamrásak. 

 Külső kialakítás szerint három fő típusunk van: a fix, a bukó-nyíló és a kétszárnyú bu-
kó-nyíló ablak vagy ajtó. 

 Szerelés szempontjából két változat különböztethető meg, teljes tokcserével és tokcsere 
nélkül történő szerelés. 

Ebben az árajánlatban megtalálja a két, a belső kialakítás szempontjából különböző terméktí-
pus leírását, valamint árajánlatunkban megtalálható egy árjegyzék is az általunk forgalmazott 
három légkamrás termékekről. Ebben minden, a külső kialakítás szempontjából eltérő típus és 
méret megtalálható. 

Felhívom a figyelmét arra, hogy a nyári hónapokban termékeink árából és szerelési költsége-
inkből árengedményt adunk. Ez az Ön részére is előnyös, hiszen pénzmegtakarítást jelent. 
Termékeink szakszerű beszerelését rövid határidővel vállaljuk. 

Az árjegyzékben csak a három légkamrás nyílászárók adatai találhatók. Az öt légkamrás nyí-
lászárók az árjegyzékben lévőkhöz képest 20%-kal nagyobb anyagköltséggel vásárolhatók 
meg. Természetesen ezekre is vonatkozik az azonos mértékű nyári árengedmény. 

Nyílászáróinkat az árjegyzékben felsoroltakon kívül tetszőleges méretben is elkészítjük meg-
rendelőink igénye szerint. 

A kőműves munkával járó teljes ablak vagy ajtótok cseréjével végrehajtott szerelés az árjegy-
zékben megadott összegnél 30%-kal nagyobb szerelési költséget jelent. A nyári kedvezmény 
a munkadíjakra is vonatkozik. 

Minden típusra jellemző a jó hőszigetelés, légzárás, a hosszú élettartam, UV-, időjárás- és 
szélállóság. A biztonságos, könnyű működést MACO Trend-vasalás garantálja. A profilokban 
horganyzott acélból készült merevítők biztosítják az ablak merevséget. 

Nyílászáróink környezetbarát alapanyagok és technológia alkalmazásával készülnek. Az ablak 
minden része és a gyártáskor keletkező hulladék is újrahasznosítható. Az általunk használt 
műanyag profilnak egészségügyi kockázata nincs, nehezen éghető és önkioltó. 



Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű! 1. számú példány

Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű!

Ügyviteli alapismeretek Írásbeli feladat 2007/2008. 

<A vizsgázó kódja> 2 <Az aktuális dátum> <Az aktuális idő> 

A szobákba elzárható, szabályozható ablakszellőző beépítését ajánlunk. Ezek jó hangszigete-
lésűek, és mindenkor biztosítják a szoba levegőellátását, a folyamatos légcserét, megakadá-
lyozva a falakon kicsapódó nedvességet és a falak penészedését. 

Résszellőzővel 5-10 mm-re tudja kinyitni az ablakot,  így biztosítva a folyamatos és huzat-
mentes légcserét, megakadályozva a páralecsapódást és a penészedést. A hibásműködés-gátló 
segít megakadályozni nyitott ablaknál bukóra, vagy buktatott ablaknál nyitóra hajtani a kilin-
cset. 

Erkélyajtónál ajánlott a csak nyitható ajtó. A nagyméretű bukó-nyíló ajtók bukóról való be-
csukása gyermekeknek és öregeknek gondot okozhat. Szellőztetéshez ajánlott az erkélyajtó 
melletti ablakot bukó-nyílóra készíteni 

Az üvegek 
Az ablakok alapvetően a gyártás során a K = 2,8 W/m2K üveggel készülnek. Ezen kívül ren-
delhető fokozott hőszigetelésű üveggel is, mely lehet K = 1,4 W/m2K vagy K = 1,1W/m2K. 
Nagy ablakfelületekhez ajánljuk a háromrétegű üveget, amely hőszigetelése rendkívül 
jó (k = 0,5-0,6). 

Rendelhetők betekintés-gátló üveggel készített ablakok. Ezek úgynevezett katedrál üvegek, 
illetve reflexiós üvegekkel készülhetnek. Az üvegre kérhető beosztás (álosztás), mely lehet: 
arany, ezüst, bronz, barna, illetve fehér színű.  

3 kamrás rendszer 
Modern formatervezésű aszimmetrikus felületű profil korszerű, ferde éllel, 
környezetbarát tömítések, a több kamrás kivitel a szárnyban is optimális 
hőszigetelést eredményez, nagyméretű merevítő kamrák gondoskodnak a 
kiváló statikáról, a 13 mm-es tengelytávolság optimális betörésvédelmet 
biztosít, kombinált hornyolt alap a biztonságos vízelvezetéshez és beépítés-
hez, kívül 15o-os élek a jobb vízelvezetés érdekében. 

Jellemzők: dupla tömítőgumi, MACO Trend-vasalás üveg 4-16-4, horgany-
zott acélmerevítés. 

5 kamrás rendszer 
Modern formatervezés lekerekített élekkel, az 5 kamrás kialakítás és a 
70 mm-es tokvastagság kiváló hő- és hangszigetelést eredményez, integrált 
középszigetelés az ablakszárnyban, a vasalt horony a betörésbiztosság ér-
dekében mélyen található, az 5 kamrás kialakítás és a 79 mm-es tokvastag-
ság. 

Jellemzők: 70 mm beépítési mélység, 3 tömítőgumi MACO Trend-vasalás, 
horganyzott acélmerevítés. 



Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű! 1. számú példány

Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű!

Ügyviteli alapismeretek Írásbeli feladat 2007/2008. 

<A vizsgázó kódja> 3 <Az aktuális dátum> <Az aktuális idő> 

Termékeink beépítésére két megoldás közül választhat 
Az egyik esetben a korábbi ablak keretét nem vesszük ki a falból, csak körbevágjuk a fakere-
tet. Így a későbbiekben kőműves- és festőmunkára nem lesz szüksége. A munkát ebben az 
esetben sokkal gyorsabban végezzük el. Két-három nyílászáró szerelése esetén akár egyetlen 
nap alatt elvégezzük a munkát. Ennek a megoldásnak hátránya az, hogy az újonnan beszerelt 
nyílászárók üvegablak felülete valamivel kisebb lesz, mint a korábbi nyílászárók üvegablakai. 

A másik esetben a munka első lépéseként eltávolítjuk a falból a korábbi nyílászáró keretét is. 
Ez a munka a vakolat és a fal kisebb-nagyobb megbontásával jár. A beépítés során hosszú 
speciális csavarokkal rögzítjük a nyílászárókat a falba, majd körbefújjuk PUR-habbal. Ezután 
felszereljük a szárnyat, majd beállítjuk az ablakot. A nyílászárók beépítése után kőműves és 
festőmunka válik szükségessé. 

Figyelem: 
Mivel a műanyag ablakok légzárása rendkívül jó, ezért a gázkészülékek által elhasznált leve-
gő helyett nem tud levegő beáramolni a lakásba. Így a kémény nem tudja megfelelően elve-
zetni az elhasznált gázt, s fulladást okozhat. Különösen veszélyes ez szagelszívóval, mivel ez 
visszaszívja a kéményen keresztül a levegőt. Konyhába, fürdőszobába, kazánházba, kandalló 
mellé, ha gázkészülék is üzemel, kötelező szellőztető felszerelése. 

Amennyiben az általunk küldött anyagra vonatkozóan további információkra van szüksége, 
kérem, hogy jelezze, és a választ rövid időn belül, írásban megadjuk. 

Tisztelettel 

Üveges Dávid 
gazdasági igazgató 

Melléklet 
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Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű!

Ügyviteli alapismeretek Írásbeli feladat 2007/2008. 

<A vizsgázó kódja> 4 <Az aktuális dátum> <Az aktuális idő> 

Árajánlat a 2008. év július-augusztus hónapban végzett nyílászáró cserékre:1 

Típus szélesség/
magasság

Nettó ár 
három 
kamrás     

(Ft)

Bruttó ár 
három 
kamrás     

(Ft)

Nettó 
szerelési 
díj, a tok 
kivétele 
nélkül      

(Ft)

Bruttó 
szerelési 
díj, a tok 
kivétele 
nélkül      

(Ft)

Összes 
költség 
(anyag + 
szerelés) 

(Ft)

Ár-
engedmény 
(az összes 
költségre)    

07-08 
hónapban 

(%)

Összes 
költség 
(anyag     

+szerelés) 
07-08 

hónapban 
(Ft)

90/90 12700 15240 6000 7200 22440 20% 17952
90/120 15100 18120 6000 7200 25320 20% 20256
90/150 17500 21000 6000 7200 28200 20% 22560
90/210 22400 26880 6000 7200 34080 20% 27264
120/120 18000 21600 8000 9600 31200 10% 28080
120/150 20800 24960 8000 9600 34560 10% 31104
120/210 26400 31680 8000 9600 41280 10% 37152
150/150 24200 29040 8000 9600 38640 0% 38640

60/60 16500 19800 12000 14400 34200 20% 27360
60/90 19500 23400 12000 14400 37800 20% 30240
90/90 23100 27720 12000 14400 42120 10% 37908
90/120 27900 33480 12000 14400 47880 10% 43092
90/150 31600 37920 18000 21600 59520 10% 53568
120/120 31900 38280 18000 21600 59880 10% 53892
120/150 36000 43200 18000 21600 64800 10% 58320
150/150 40600 48720 18000 21600 70320 10% 63288
90/210 38400 46080 18000 21600 67680 0% 67680
90/240 41700 50040 18000 21600 71640 0% 71640
120/120 44100 52920 32000 38400 91320 0% 91320
120/150 49800 59760 32000 38400 98160 0% 98160
150/120 48000 57600 35000 42000 99600 10% 89640
150/150 54100 64920 35000 42000 106920 10% 96228
150/180 59700 71640 35000 42000 113640 10% 102276
180/120 51800 62160 38000 45600 107760 20% 86208
180/150 58200 69840 38000 45600 115440 20% 92352
180/180 64200 77040 38000 45600 122640 20% 98112
150/210 65200 78240 38000 45600 123840 20% 99072
150/240 70500 84600 38000 45600 130200 0% 130200
180/210 70100 84120 38000 45600 129720 0% 129720

60/60 15700 18840 11000 13200 32040 20% 25632
90/90 18900 22680 13000 15600 38280 20% 30624
120/60 21100 25320 15000 18000 43320 0% 43320
150/60 27000 32400 18000 21600 54000 0% 54000
240/210 173200 207840 120000 144000 351840 10% 316656
240/240 180900 217080 120000 144000 361080 10% 324972
270/210 178300 213960 132000 158400 372360 0% 372360
270/240 186500 223800 132000 158400 382200 0% 382200
300/210 194800 233760 150000 180000 413760 0% 413760
300/240 203500 244200 150000 180000 424200 0% 424200

A nyílászáró rajza

Toló-bukó 
erkélyajtó

Fix

Nyíló bukó 
ablak és 
erkélyajtó

Nyíló nyíló 
-bukó     
két-

szárnyú 
ablak és 
erkélyajtó

Bukó 
ablak

 

 

                                                 
1  Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes 



Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű! 1. számú példány

Szolgálati titok! Korlátozott terjesztésű!

Ügyviteli alapismeretek — emelt szint  Javítási-értékelési útmutató  
 

írásbeli vizsga 0811  / 11 2008. május 26. 11

A táblázatkezelési feladat megoldása: 
 
Az Ablakok munkalapon lévő táblázat (nem méretarányos) 
 
(Élőfejben:) Ablak-Ajtó Kft. 
 
 

Típus Szélesség/
magasság

Nettó ár 
három 
kamrás     

(Ft)

Bruttó ár 
három 
kamrás     

(Ft)

Nettó 
szerelési 
díj, a tok 
kivétele 
nélkül      

(Ft)

Bruttó 
szerelési 
díj, a tok 
kivétele 
nélkül      

(Ft)

Összes 
költség 

(anyag + 
szerelés) 

(Ft)

Ár-
engedmény 
(az összes 
költségre)    

07-08 
hónapban 

(%)

Összes 
költség 
(anyag     

+szerelés) 
07-08 

hónapban 
(Ft)

90/90 12700 15240 6000 7200 22440 20% 17952
90/120 15100 18120 6000 7200 25320 20% 20256
90/150 17500 21000 6000 7200 28200 20% 22560
90/210 22400 26880 6000 7200 34080 20% 27264
120/120 18000 21600 8000 9600 31200 10% 28080
120/150 20800 24960 8000 9600 34560 10% 31104
120/210 26400 31680 8000 9600 41280 10% 37152
150/150 24200 29040 8000 9600 38640 0% 38640
60/60 16500 19800 12000 14400 34200 20% 27360
60/90 19500 23400 12000 14400 37800 20% 30240
90/90 23100 27720 12000 14400 42120 10% 37908

90/120 27900 33480 12000 14400 47880 10% 43092
90/150 31600 37920 18000 21600 59520 10% 53568
120/120 31900 38280 18000 21600 59880 10% 53892
120/150 36000 43200 18000 21600 64800 10% 58320
150/150 40600 48720 18000 21600 70320 10% 63288
90/210 38400 46080 18000 21600 67680 0% 67680
90/240 41700 50040 18000 21600 71640 0% 71640
120/120 44100 52920 32000 38400 91320 0% 91320
120/150 49800 59760 32000 38400 98160 0% 98160
150/120 48000 57600 35000 42000 99600 10% 89640
150/150 54100 64920 35000 42000 106920 10% 96228
150/180 59700 71640 35000 42000 113640 10% 102276
180/120 51800 62160 38000 45600 107760 20% 86208
180/150 58200 69840 38000 45600 115440 20% 92352
180/180 64200 77040 38000 45600 122640 20% 98112
150/210 65200 78240 38000 45600 123840 20% 99072
150/240 70500 84600 38000 45600 130200 0% 130200
180/210 70100 84120 38000 45600 129720 0% 129720
60/60 15700 18840 11000 13200 32040 20% 25632
90/90 18900 22680 13000 15600 38280 20% 30624

120/60 21100 25320 15000 18000 43320 0% 43320
150/60 27000 32400 18000 21600 54000 0% 54000
240/210 173200 207840 120000 144000 351840 10% 316656
240/240 180900 217080 120000 144000 361080 10% 324972
270/210 178300 213960 132000 158400 372360 0% 372360
270/240 186500 223800 132000 158400 382200 0% 382200
300/210 194800 233760 150000 180000 413760 0% 413760
300/240 203500 244200 150000 180000 424200 0% 424200

Termékeink száma 20% kedvezménnyel, július-augusztus hónapban 12
Termékeink száma 10% kedvezménnyel, július-augusztus hónapban 14
Termékeink száma 0% kedvezménnyel, július-augusztus hónapban 13

A nyílászáró rajza

Toló-bukó 
erkélyajtó

Fix

Nyíló bukó 
ablak és 
erkélyajtó

Nyíló nyíló 
-bukó     
két-

szárnyú 
ablak és 
erkélyajtó

Bukó 
ablak

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Élőlábban:) 
 <A tanuló kódja>  
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