
 
 
Feladat: 
Hivatalos levél szerkesztése a megadott adatok alapján adatbevitellel és számítógépes 
szövegszerkesztéssel 
Ön a Naprakész Kiadó Kft. ügyintézője. A társaság cégvezetője megfogalmazott egy tájékoztatót. Az Ön 
feladata a levél elkészítése. 

Az alábbi feladatsor alapján, valamint a rendelkezésre bocsátott fájl felhasználásával készítse el a 
tájékoztató levelet a társaság partnere részére! A levél feleljen meg a levelezés formai 
követelményeinek!  

1. A teljes dokumentumra vonatkozóan módosítsa az oldalbeállítást az alábbiak szerint: felső margó: 
2,5 cm, alsó margó: 2 cm, bal margó: 2 cm, jobb margó: 1,5 cm!  

2. A dokumentum betűtípusa: Arial; betűmérete: 11 pt, a karakter stílusa: normál legyen! 

3. A levél további adatai a következők: 
Keltezés: Budapest, <aktuális dátum> 
Iktatószám:  56/20.. 
Ügyintéző:  <Saját név> 
A levél tárgya:  Ajánlat és tájékoztatás 
A levél aláírója: Domokos Péter Pál 
Az aláíró beosztása: ügyvezető igazgató 
 Melléklet: 3 db 

Partnercég adatai 

 

1.  Gépelje be az alábbi szöveget! Ügyeljen a hibátlan gépelésre! Ne feledkezzen meg a rendszeres 
mentésről! 

Köszönjük, hogy az elmúlt évben is hűséges előfizetői voltak társaságunknak. Figyelmükbe ajánljuk a 
legújabb kézikönyveket tartalmazó könyvcsomagunkat. Kiadványaink olyan naprakész információkat 
tartalmaznak, amelyek nélkülözhetetlenek a cégek mindennapi munkájuk során. Amennyiben a csomag 
tartalmából legalább két könyvet megrendelnek, akkor. A számvitel nagy kézikönyve 2012 című 
kiadványt ajándékba adjuk Önöknek. 

A könyvcsomag 2012 tartalma Ára 

TB ismeretek lépésről lépésre – járulékfizetés 6500 Ft + áfa 

TB ismeretek lépésről lépésre – kifizetőhelyi tudnivalók 6500 Ft + áfa 

Könyvelők kézikönyve 2012 19 900 Ft + áfa 

Ha valamennyi kiadványt megrendelik, úgy az ajándékkönyv mellé még 20%-os árkedvezményt is 
adunk. Levelünkhöz mellékeljük a könyvek tartalomjegyzékét, de a www.naprakeszkft.hu 
weboldalunkon bővebb információt olvashatnak a kiadványokról. 

Név Kapcsolattartó A kapcsolattartó 
beosztása Város Utca, házszám Irányítószám 

Szám-adás Kft. Nagy Bence ügyvezető igazgató Debrecen Ady Endre u. 5. 4005 



A könyvek megjelenésének ideje: 2013. február–május. Reméljük, ajánlatunk megnyerte tetszésüket, és 
megrendelésüket mielőbb elküldik címünkre levélben, faxon vagy e-mailben. Felhívjuk szíves 
figyelmüket arra, hogy irodánk nyitvatartási ideje megváltozott. Munkanapokon 8-18 óráig, szombaton 
9-12-ig állunk ügyfeleink rendelkezésére. Várjuk megkeresésüket. Üdvözlettel. 

2. Írjon megszólítást a levélhez! 

3. A levél szövegét tagolja bekezdésekre!  

4. Állítsa be az automatikus elválasztás funkciót! 

5. A szöveg igazítása legyen sorkizárt! 

6. Helyezzen a szövegbe a minta szerint egy be táblázatot, melyben az oszlopok szélessége igazodjék a 
beírt szöveghez! 

7. A táblázatban az első sor szövegét igazítsa vízszintesen és függőlegesen is a cellák közepére! A 
többi cella szövegének igazítása a feladatlapon lévő minta szerint történjék! 

8. Készítsen élőfejet! Írja be az élőfej közepére egymás alá a következő adatokat: 

Naprakész Kiadó Kft. 
1125 Budapest, Ráth György u. 123. 
Telefon/fax: 36 (1) 425-8632 
E-mail: naprakesz@interware.hu 

9. A társaság nevének formázása: Arial Black 13 pt méretű, kiskapitális.  
Az elérhetőségi adatok betűtípusa: Arial Black, mérete 9 pt. 

10. Az élőfejben a jobb margóhoz illessze be a Forrás mappából a Naprakesz.jpg képet!  

11. Az élőfej utolsó sora alatt állítson be 24 pt-os térközt! 

12. Az élőlábba a bal margóhoz igazítva, Times New Roman 10 pt félkövér karakterekkel írja be a Saját 
nevét; Az élőláb fölé 0,5 pt vastagságú, szimpla vonalat húzzon! 

13. A levél szövegében alkalmazzon kiemeléseket! Végezzen helyesírás-ellenőrzést! Ha szükséges, 
javítsa munkáját! 

14. Mentse el a változtatásokat! 

15. Nyomtassa ki a levelet! 


