
 

Ügyviteli alapismeretek  emelt szint — írásbeli vizsga 0802 

Azonosító 
jel: 

               

 
 
 
 
 
 
 
 

ÜGYVITELI 
ALAPISMERETEK 

 
EMELT SZINTŰ 

ÍRÁSBELI VIZSGA 
 

2009. október 19. 14:00 
 
 

Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc 
 

Pótlapok száma 
Tisztázati  
Piszkozati  

 
 

A beadott fájlok nevei 
 
 
 
 
 
 

 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS  
MINISZTÉRIUM 

 

É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
0

9
. 

o
k

tó
b

er
 1

9
. 



 

írásbeli vizsga 0802 2 / 12 2009. október 19. 

Ügyviteli alapismeretek — emelt szint Azonosító 
jel: 

               

 
Fontos tudnivalók 

 
 

1. A feladat megoldása előtt a teljes feladatsort olvassa végig! 

2. A feladatot a sorszámok sorrendjében hajtsa végre! 

3. Először a táblázatkezelési feladatot oldja meg, mert adatait a szövegszerkesztési fel-
adatban fel kell használnia! 

4. A levél formátumát a levelezés szabályai szerint saját magának kell kialakítania. 

5. A szövegszerkesztési feladat tartalmának egy részét önállóan kell megfogalmaznia. 
Ehhez a feladatban talál ismertetést, amelyet a fogalmazásnál felhasználhat. A szö-
veg tartalmi szempontból nem lehet ellentétes értelmű a táblázatkezelési feladat 
megoldásának eredményeiből levonható tényekkel. A szöveget formai szempontból 
úgy kell kialakítania, hogy azt a levelet aláíró személy nevében kell megírnia. 

6. A szövegszerkesztési feladatban a javító tanár külön értékeli a szöveg bekezdésekre 
tagolását, valamint a szövegben alkalmazott kiemeléseket. Ne feledkezzen meg ezek-
ről a formázásokról a levél megírásánál! 

7. Munkája közben ne feledkezzen el a feladat rendszeres mentéséről! 

8. A feladat befejezése után tekintse át (ellenőrizze) munkáját, az esetleges hibákat ja-
vítsa! Munkáját csak egy alkalommal nyomtathatja ki. 

9. Technikai hiba esetén a felügyelő tanárnak azonnal jelezze a hibát! Az ügyeletet ellá-
tó rendszergazda értesítése a felügyelő tanár feladata. 
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Operációsrendszer-kezelési feladatok 

1. Készítsen egy mappát (könyvtárat) a vizsgaközpont által megadott meghajtón! A mappa 
megnevezése az Ön teljes kódja legyen! 

2. Másolja át ebbe a könyvtárba a megadott meghajtó Vizsga könyvtárában lévő, Monito-
rok-Ny.xls, valamint a Monitor.jpg fájlokat! 

 

Táblázatkezelési feladatok (ne feledkezzen el a feladat rendszeres mentéséről!) 

3. Nyissa meg a Monitorok-Ny.xls fájlt! 

4. Mentse el a fájlt más néven az 1-es pontban készített mappába (könyvtárba)! A fájl 
megnevezése is az Ön teljes kódja legyen! A fájl kiterjesztését ne változtassa meg! 

5. Állítsa be a sorok magasságát a Munka1 elnevezésű munkalapon az alábbiak szerint! 

- Az 1-es sor magassága 87 egység (116 képpont) legyen! 

- A 2-16-os sorok magassága 15 egység (20 képpont) legyen! 

- A 17-es sor magassága 63 egység (84 képpont) legyen! 

6. Állítsa be az oszlopok szélességét a Munka1 elnevezésű munkalapon az alábbiakban 
leírtak szerint! 

- Az A oszlop szélessége 13 egység (96 képpont) legyen! 

- A B-K oszlopok szélessége 6 egység (47 képpont) legyen! 

7. A Munka1 munkalapon írja be a H1-es cellába az Összes eladás havonta oszlopazono-
sítót, és a H oszlop H2:H13-as celláiban számítsa ki a havonkénti eladások összegét a 
B:G oszlopokban lévő adatok felhasználásával! 

8. A Munka1 munkalapon írja be az I1-es cellába az Átlagos eladás havonta oszlopazo-
nosítót, és az I oszlop I2:I13-as celláiban számítsa ki a havonkénti eladások átlagát a 
B:G oszlopokban lévő adatok felhasználásával! 

9. A Munka1 munkalapon írja be a J1-es cellába az Átlagos havi eladás kerekítve oszlop-
azonosítót, és a J oszlop J2:J13-as celláiban kerekítse lefelé egész számra (a kerek.le 
függvény alkalmazásával) az I oszlopban lévő számadatokat, az I2:I13 cellákban lévő 
adatok felhasználásával! 

10. A Munka1 munkalapon írja be a K1-es cellába a 10-nél kevesebb eladás havonta osz-
lopazonosítót, és a K oszlop K2:K13-as celláiban számítsa ki a B:G oszlopokban lévő 
számadatok felhasználásával, hogy havonta hány olyan monitortípus volt, amelyből  
10-nél kevesebbet adtak el! 

11. A Munka1 munkalapon írja be az A14-es cellába az Összesen sorazonosítót, és a 14-es 
sor B14:G14-es celláiban számítsa ki az egyes monitortípusokból az adott évben eladott 
összes darabszámot! 

12. A Munka1 munkalapon írja be az A15-ös cellába az Átlagosan sorazonosítót, és a  
15-ös sor B15:G15-ös celláiban számítsa ki az egyes monitortípusokból az adott évben 
havonta átlagosan eladott darabszámot! 
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13. A Munka1 munkalapon írja be az A16-os cellába a Kerekítve sorazonosítót, és a  
16-os sor B16:G16-os celláiban számítsa ki a monitortípusok gyártónkénti, egész szám-
ra kerekített költségét! A kerek(kerekítés) függvényt használja a számításnál! 

14. A Munka1 munkalapon írja be az A17-es cellába a Minősítés sorazonosítót, és a 17-es 
sor B17:G17-es celláiba írjon szöveges minősítést az egyes gyártók termékeinek for-
galmazásáról! A minősítéshez az alábbi feltételeket kell felhasználnia: 

- Ha a 15-ös sorban megtalálható érték 10-nél nagyobb, a minősítés: Gazdaságos. 
- Ha a 15-ös sorban megtalálható érték 10-nél kisebb, a minősítés: Közepes. 

15. Állítsa be az I oszlopban és a 15-ös sorban lévő cellák adatainak számformátumát két 
tizedes értékre! 

16. Igazítsa a Munka1 munkalapon lévő táblázat B2:K16 cellatartományában lévő szám-
adatokat középre! 

17. Igazítsa a Munka1 munkalapon lévő táblázat A2:A16 cellatartományában lévő adatokat 
balra, egy egységnyi behúzással! 

18. Igazítsa a Munka1 munkalapon lévő táblázat A1-es és A17-es cellájában lévő adatokat 
mind vízszintesen, mind függőlegesen középre! 

19. Igazítsa a Munka1 munkalapon lévő táblázat B1:K1-es, valamint a B17:G17-es cellá-
jában lévő adatokat mind vízszintesen, mind függőlegesen középre, fordítsa el a szöve-
get 90 fokkal, valamint alkalmazza a sortöréssel több sorba történő igazítási utasítást! 

20. Szegélyezze a Munka1 munkalapon lévő táblázatot mind körül, mind belül vékony, 
folyamatos vonallal! 

21. Készítsen Grafikon (Vonal minden adatértéknél jelölővel) diagramot a Munka1 mun-
kalap A1:G13-as cellatartományának adataiból! 

- A diagramot külön munkalapon helyezze el! 
- A diagram címe: Monitorok eladási adatai 20__. legyen! 
- A kategóriatengely felirata Hónapok legyen! 
- Az értéktengely felirata Darabszám legyen! 
- A diagram kategóriatengelyének adatait +90 fokkal forgassa el! 
- A Fujitsu-Siemens grafikon vonalainak és értékjelölőinek színét sárgáról feketére 

módosítsa! 
- A diagram jelmagyarázatának méretét módosítsa keskenyebbre és magasabbra 

úgy, hogy a két szóból álló márkanevek két sorban férjenek el! 
- A diagramnak ne legyen háttérszíne! 

22. Készítsen Kördiagramot a Munka1 munkalap A1:G1-es, valamint A14:G14-es cellatar-
tományainak adataiból! 

- A diagramot külön munkalapon helyezze el! 
- A diagram címe: Monitorok eladása összesen 20__. legyen! 
- A jelmagyarázatot alul helyezze el, méretét pedig kis mértékben növelje! A 

jegymagyarázat legyen valamivel szélesebb a kördiagramnál úgy, hogy az adatok 
ne érjenek össze! 

- A diagramban a feliratok és a százalékos értékek legyenek megmutatva! 
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23. A Munka1 munkalaphoz, a Diagram1 munkalaphoz és a Diagram2 munkalaphoz ké-
szítsen élőlábat! Az élőlábakba, középre igazítva, saját teljes kódját írja! 

24. Mentse el a változtatásokat! 

Tartalmi és szövegszerkesztési feladatok (ne feledkezzen el a feladat rendszeres mentéséről!) 

A belső levelet (beszámolót) ön Balatoni Péter, a TFTLAND Kft. osztályvezetője nevében írja 
Ormos Sándor, a TFTLAND Kft. ügyvezető igazgatója részére. A kft. 200.. elején nyitotta 
meg felújítás után budapesti üzletét. Az üzletben, a 200..-os évben értékesített TFT monito-
rokról kell önnek beszámolót készítenie. 

A beszámoló elkészítéséhez szükséges minden adatot a 25-ös ponttól kezdődően megtalál a 
feladat további részében. 

 

A beszámolót a levelezés szabályai szerint kell elkészítenie. 

25. Iratkezelési adatok: (A kft. cégjelzéses papírt használ. Az alábbi felsorolás első négy 
adata majd a dokumentum első oldalának élőfejébe kerül, ez a cégjelzéses papír kialakí-
tását jeleníti meg. Formázási előírásai a 30-as pontban találhatók meg.) 

A levél küldője: TFTLAND Kft. 
A kft. címe: 1234 Budapest, Legoland utca 10. 
A kft. telefonszáma: 462-12-78 
A kft. e-mail címe: tftland@vipmail.hu 
A címzett megnevezése: Igazgatóság 
A címzett személy neve, beosztása: Ormos Sándor ügyvezető igazgató 
A címzett címe: Helyben 
A beszámoló aláírója: Balatoni Péter osztályvezető 
A beszámoló alcíme: a monitorok 200... évi eladási adatairól 
Az irat dátuma: Budapest, <aktuális dátum> 

26. Mentse el az így, eddig elkészített fájl az 1-es pontban elkészített könyvtárba! A fájl 
megnevezése saját teljes kódja legyen! 

27. A dokumentum elejét az alábbiak segítségével kell önállóan megfogalmaznia. Ügyel-
jen a szöveg tördelésére (a bekezdések kialakítására), és alkalmazzon a szövegben ki-
emeléseket! Kerülje a végtelen (nagyon hosszú) bekezdéseket! Ügyeljen arra, hogy a 
táblázatokból és diagramokból kiolvasható adatokkal ellentétes értelmű szöveget nem 
szabad írnia! Az iratot természetesen ne felsorolás formátumban készítse el! Írjon meg-
szólítást és elköszönő szót a megfelelő helyre! 

 Kezdje azzal a beszámolót, hogy a TFTLAND-Kft. 200... január 20-án nyitotta 
meg felújítás után újból budapesti üzletét. 

 Jelezze, hogy a dokumentum további részében beszámol Ormos úrnak a TFT mo-
nitorok 200...-os évi eladásainak adatairól.  

 Ezután írjon arról, hogy táblázatos formában mutatja be a kft. által forgalmazott 
cégek monitorjainak eladási adatait! (A bekezdés után legyen beillesztve a táblá-
zat!) 
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 Említse meg, hogy táblázat a hat gyártó cég adatait összegyűjtve tartalmazza! 
Természetesen mindegyik cég többféle típusú monitorjai megtalálhatók az üzlet-
ben, de ha típusonként készítette volna el a táblázatot, az nagyméretű, átláthatat-
lan, értékelhetetlen lett volna. (A bekezdés után legyen beillesztve a grafikon.) 

 Közölje, hogy a típusok elkülönítése azért sem lett volna szerencsés, mert több 
monitortípus csak az év utolsó hónapjaiban, némelyik az utolsó negyedévben ke-
rült forgalomba. 

 Jelezze, hogy az eladott darabszámok ugyanakkor ezekből az újonnan forgalomba 
került típusokból voltak a legnagyobbak, mert kedvezőbb műszaki adatokkal ren-
delkeztek, ugyanakkor eladási áruk nagyon előnyös volt. (A bekezdés után legyen 
beillesztve a kördiagram.) 

 Utaljon arra, hogy a második diagram szemléletesebben mutatja, hogy a hat gyár-
tó cég közül az eladott mennyiség 45%-át két gyár (az Asus és a Samsung) termé-
keiből értékesítették. 

 Év végén nagyobb raktárkészletük a Hewlett Packard és a Fujitsu-Siemens cég 
termékeiből volt. Ezt a tényt az idei év megrendeléseinél figyelembe kell venniük. 

 Azzal az ígérettel fejezze be a beszámolót, hogy abban az esetben, ha jelenlegi tá-
jékoztatásnál részletesebb ismertetésre tart igényt Ormos úr, jelezze ezt, és az ada-
tokat rövid időn belül ön elküldi részére. 

28. A dokumentum oldalbeállítása: bal oldali margó 3,5 cm, jobb oldali margó 1,5 cm, a 
felső és alsó margó 2,5 cm nagyságú legyen! Az élőláb távolságát a papír vágási élétől 2 
cm-re állítsa be! Szükség esetén alkalmazzon a dokumentumban oldaltörést! 

29. Formázási beállítások (a beillesztett táblázatok formátumára nem vonatkoznak): 

- Karakterformázás: betűtípus Times New Roman, betűméret 12 pont. 
- Bekezdésformázás: igazítás sorkizárt, sorköz szimpla, bal és jobb oldali behúzás 

nincs. Térköz a levelezés szabályaiban meghatározott értékű legyen! Kerülje a 
végtelen (nagyon sok sorból álló) bekezdések használatát! 

- Alkalmazza a dokumentumban az automatikus elválasztást! 

30. Élőfej és élőláb készítése: 

Figyelem: a dokumentumban az első oldal élőfeje és élőlába különbözik a további olda-
lak élőfejének és élőlábának kialakításától! 

A levél első oldalának élőfejében helyezze el a TFTLAND Kft. adatait, az alábbiakban 
leírt módon! 

- A TFTLAND Kft. megnevezése kerüljön az élőfej első sorába, középre igazítva! 
- A kft. címe az élőfej második sorába kerüljön, balra igazítva! 
- A kft. telefonszáma a harmadik sorban legyen, balra igazítva!  
- A kft. e-mail címe a harmadik sorban legyen, középre igazítva! 
- Az élőfejbe, a jobb oldali margóhoz igazítva, illessze be a Monitor.jpg képet 

olyan méretben, mint az élőfejben lévő háromsoros szöveg magassága! A kép il-
leszkedjen a jobb oldali margóhoz, és nem takarhatja az aláhúzást! 

Az élőfejek utolsó sora után 24 pont térközt illesszen be, valamint az élőfejet vékony 
(0,5 pt), folyamatos vonallal húzza alá! 
 

31. A levél második oldalától kezdve a levél élőfejében bal oldalra az Ügyviteli alapismere-
tek szavak, az Írásbeli feladat szöveg, és a 20__./20__. adat kerüljön egy sorba!
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32. A levél élőlábába, az első oldalon bal oldalra saját teljes kódját írja! 

A második oldaltól kezdve az élőláb tartalma az alábbiakban látható: 

- Bal oldalra saját teljes kódját írja! 
- Középre illessze be az oldalszámot! 
- Jobb oldalra illessze be az aktuális dátumot és az aktuális időt! 
 
Az élőlábak felett, vékony vonalat (0,5 pt) helyezzen el! 

33. A levél első oldalára, a felsorolás harmadik pontja szerint leírt szöveg után illessze be a 
Munka1 munkalapon lévő táblázatot! A táblázatnak el kell férnie az első oldalon, a bal 
oldali és a jobb oldali margó között! 

34. Készítsen lábjegyzetet az előbbi pontban jelzett bekezdés után! A lábjegyzet tartalma a 
következő legyen: 

A felhasznált nevek nem élő személyek nevei, a számadatok kitalált értékek. 

35. A levél második oldalára, a 27-es pontban leírt helyre (bekezdés után) illessze be a Di-
agram1 munkalapon lévő diagramot! A diagramnak el kell férnie a bal oldali és a jobb 
oldali margó között! 

36. A levél második oldalára, a 27-es pontban leírt helyre (bekezdés után) illessze be a Di-
agram2 munkalapon lévő diagramot! A diagramnak el kell férnie a bal oldali és a jobb 
oldali margó között! 

37. Ellenőrizze az elkészített dokumentumot helyesírási, nyelvhelyességi, mondatszerkesz-
tési szempontból! Az esetleges hibákat javítsa ki! Használja a helyesírási szótárt! 

38. Mentse el a dokumentumot az 1-es pontban létrehozott könyvtárba! A fájl megnevezése 
saját teljes kódja legyen! 

39. Nyomtassa ki a dokumentumot! 
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A vizsgafeladatban felhasznált műveletek Max. 
pontszám 

A feladat 
sorszáma 

Kapott 
pont 

1) Informatikai eszközök és szoftverek kezelése, hálózati 
szolgáltatások 3   

1.1) Operációs rendszer kezelése (alkönyvtár(ak) 
készítése, fájlok megnevezése, mentése, át-
nevezése, áthelyezése, másolása, törlése) 

1 1; 2; 
24,38  

1.2) Alkalmazói szoftverek (szövegszerkesztő és 
táblázatkezelő) kezelése 1 3-38  

1.3) Dokumentum elküldése (e-mail), hálózati 
nyomtató használata 1 39  

2) Adatbevitel 6   
2.1) Szöveg begépelése* 6   

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   

3) Szöveges dokumentum szerkesztése 30   
3.1) Dokumentum megnyitása, bezárása 1.1-ben   
3.3) Automatikus elválasztás használata 1 29  
3.4) Karakterek formázása    

3.4.1) Betűtípus kiválasztása 1 29  
3.4.3) Betűméret kiválasztása 1 29  

3.5) Bekezdések formázása    
3.5.1) Igazítás beállítása 1 29  
3.5.2) Behúzás elkészítése 1 29  
3.5.3) Térköz beállítása a levelezés szabályai 

szerint 6.1-ben   

3.5.4) Térköz beállítása 1 30  
3.5.5) Sorköz beállítása 1 29  

3.10) Oldalbeállítás    
3.10.2) Margók beállítása 1 28  
3.10.3) Élőfej, élőláb helyének beállítása 1 28  
3.10.4) Oldaltörés készítése 1 28  

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

és páratlan oldal eltérő 1 30  

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

tól kezdve 1 31  

3.12.4) Élőfej utolsó sorának aláhúzása 1 30  
3.12.6) Adatbevitel élőlábba az első oldalon 1 32  
3.12.7) Élőlábba adatbevitel a második oldal-

tól kezdve 1 32  

3.12.8) Élőláb első sora felett vonal elhelye-
zése 1 32  
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3.13) Mezőutasítások    
3.13.1) Dátum és/vagy idő beszúrása 1 32  
3.13.2) Oldalszám beszúrása 1 32  

3.14) Beillesztés a dokumentumba (pont/darab)    
3.14.2) Táblázat beillesztése 1 33  
3.14.3) Diagram beillesztése/1 2 35  
3.14.3) Diagram beillesztése/2 2 36  
3.14.4) Kép beillesztése 2 30  
3.14.10) Beillesztett egység (objektum) elhe-

lyezése, méretének beállítása/1 1 30  

3.14.10) Beillesztett egység (objektum) elhe-
lyezése, méretének beállítása/2 1 33  

3.14.10) Beillesztett egység (objektum) elhe-
lyezése, méretének beállítása/3 1 35  

3.14.10) Beillesztett egység (objektum) elhe-
lyezése, méretének beállítása/4 1 36  

3.16) Lábjegyzet, végjegyzet (pont/darab)    
3.16.1) Lábjegyzet elkészítése 1 34  

4) Táblázatok, diagramok szerkesztése 40   
4.1) Dokumentum megnyitása, bezárása 1 3  
4.2) Dokumentum mentése, mentés más néven 1 4; 24  
4.9) Beállítások    

4.9.1) Sor (sorok) magasságának beállítása 1 5  
4.9.2) Oszlop (oszlopok) szélességének beál-

lítása 1 6  

4.9.6) Számformátum beállítása 1 15  
4.12) Táblázat formázása    

4.12.1) Egyforma (azonos jellegű) igazítás 
cellákban, cellatartományokban  1 16  

4.12.2) Más előírás(ok) szerinti igazítás(ok) a 
táblázat további celláiban, cellatarto-
mányaiban/1 

1 17  

4.12.2) Más előírás(ok) szerinti igazítás(ok) a 
táblázat további celláiban, cellatarto-
mányaiban/1 

1 18  

4.12.2) Más előírás(ok) szerinti igazítás(ok) a 
táblázat további celláiban, cellatarto-
mányaiban/1 

1 19  

4.12.4) Sortöréssel több sorba történő igazítás 1 19  
4.12.5) A táblázat szegélyezése egyetlen vo-

naltípussal 1 20  

4.14) Élőfej, élőláb készítése (pont/darab)    
4.14.3) Élőláb készítése munkalapon/1 1 23  
4.14.3) Élőláb készítése munkalapon/2 1 23  
4.14.3) Élőláb készítése munkalapon/3 1 23  
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4.15) Képletek, függvények használata 

(pont/darab)    

4.15.3) Összeg (Autoszum) függvény haszná-
lata/1 1 7  

4.15.3) Összeg (Autoszum) függvény haszná-
lata/2 1 11  

4.15.4) Átlag függvény használata/1 1 8  
4.15.4) Átlag függvény használata/2 1 12  
4.15.8) Darabteli függvény 2 10  
4.15.9) Egyéb, két adat megadását igénylő 

függvények használata/1 2 9  

4.15.9) Egyéb, két adat megadását igénylő 
függvények használata/2 2 13  

4.15.10) Ha függvény használata 3 14  
4.17) Diagram készítése (pont/darab)    

4.17.1) A diagram elkészítéséhez szükséges 
adatok kiválasztása/1 1 21  

4.17.1) A diagram elkészítéséhez szükséges 
adatok kiválasztása/2 1 22  

4.17.2) Adott diagramtípus felhasználása/1 1 21  
4.17.2) Adott diagramtípus felhasználása/2 1 22  
4.17.4) A diagram címének és a feliratainak 

elkészítése/1 1 21  

4.17.4) A diagram címének és a feliratainak 
elkészítése/2 1 22  

4.17.5) Diagram formázása a diagramvarázs-
ló használata közben 1 22  

4.17.6) Diagram megfelelő elhelyezése (új 
munkalapon vagy objektumként)/1 1 21  

4.17.6) Diagram megfelelő elhelyezése (új 
munkalapon vagy objektumként)/2 1 22  

4.17.7) Kész diagram formázása (igazítás)/1 1 21  
4.17.7) Kész diagram formázása (igazítás)/2 1 22  
4.17.10) Kész diagram formázása (adatsorok) 1 21  
4.17.11) Kész diagram formázása (rajzterü-

let) 1 21  

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

mazása a tartalmi útmutató alapján** 6 27  

5.2) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz il-
leszkedő bekezdések kialakítása 1 27; 37  

5.3) A hivatalos irat szövegében tartalomhoz il-
leszkedő kiemelések elkészítése 1 27; 37  

5.4) A helyesírási követelmények betartása*** 5   
0 hiba esetén járó pontszám 5   
1 hiba esetén járó pontszám 4   
2 hiba esetén járó pontszám 3   
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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 7   

Címzett megnevezése (cég, személy) 1 25  
Cím kialakítása 1 25  
Dátum behelyezése 1 25  
Irattípus megnevezése 1 25  
Megszólítás 1 25  
Aláírás(ok), elköszönő szó feltüntetése 1 25  
Megfelelő térközök kialakítása a levélszöveg 
előtt és után, bekezdések között 1 29  

6.2) Cégjelzéses kialakítás 1 30  

*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 
figyelembevételével 
fogalmazta meg az 
iratot 

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

- mondanivalóját a 
nyelvhelyességi kö-
vetelményeknek 
megfelelően fogal-
mazta meg 

- fogalmazványa a 
témának megfelelő 
terjedelmű, a hivata-
li életben felhasz-
nálható dokumen-
tum 

- a tartalmi útmutatás 
alapján többnyire 
érthetően, lényegre 
törően fogalmazta 
meg az iratot 

- többnyire az adott 
iratfajtához illesz-
kedő szakszókincset 
és mondatpaneleket 
használt 

- mondanivalóját 
többé-kevésbé a 
nyelvhelyességi kö-
vetelményeknek 
megfelelően fogal-
mazta meg 

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

- a tartalmi útmutatás 
alapján, azonban 
nem egészen érthe-
tően, lényegre törő-
en fogalmazta meg 
az iratot 

- viszonylag egyszerű 
szókincset használ, 
alig alkalmazza a 
szakszavakat, ill. a 
levelezési szoká-
soknak megfelelő 
mondatpaneleket  

- fogalmazása a 
nyelvhelyességi kö-
vetelményeknek 
kismértékben felel 
meg 

- fogalmazványa 
jelentős módosítás-
sal a hivatali élet-
ben felhasználható 
dokumentum 

- fogalmazványa nem 
illeszkedik a tartal-
mi útmutatáshoz 

- szókincse túl egy-
szerű, nem használ-
ja a szakszavakat, a 
levelezési szoká-
soknak megfelelő 
mondatpaneleket, a 
nem megfelelő szó-
használat többször 
nehezíti, esetenként 
megakadályozza a 
megértést  

- fogalmazása nem 
felel meg a nyelv-
helyességi követel-
ményeknek 

- fogalmazványa nem 
használható fel a 
hivatali életben 

*** A helyesírási követelmények betartása 

1 hibának számít: a helyesírási hiba (ismétlődés esetén csak egyszer kell számítani), elválasztási, 
központozási hiba, az összefüggő hiba (vonzatok, alany-állítmány egyeztetés). Egy szóban – ha több 
hiba van is benne – csak egy hibát kell számítani. 
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 maximális 
pontszám 

elért 
pontszám 

Informatikai eszközök és szoftverek 
kezelése, hálózati szolgáltatások 3  
Adatbevitel 6   
Szöveges dokumentum szerkesztése 30   
Táblázatok, diagramok szerkesztése 40   
Tartalmi sajátosságok érvényesítése 13  
Formai sajátosságok érvényesítése 8  
Az írásbeli vizsgarész pontszáma 100  
    
    
    
      
 javító tanár  

 
 Dátum: ................................. 
 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 
 
 

  

elért 
pontszám

programba  
beírt pont-

szám  
Informatikai eszközök és szoftverek kezelé-
se, hálózati szolgáltatások      
Adatbevitel      
Szöveges dokumentum szerkesztése    
Táblázatok, diagramok szerkesztése    
Tartalmi sajátosságok érvényesítése    
Formai sajátosságok érvényesítése    
     
     
         

javító tanár  jegyző 
 
 
 Dátum: .................................  Dátum: ................................. 
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