
A. A LEVELEK, IRATOK CSOPORTOSÍTÁSA TARTALMUK SZERINT: 

magánlevelek: magániratok (pl.: magánszemély–magánszemély közti levelezés, 
magánszemély–hivatal közti levelezés: pl. kérvény, beadvány) 

ügyiratok: általánosan használt iratok (pl.: elismervény, kötelezvény, nyugta, 
meghatalmazás, ellennyugta, bon) 

 a belső ügyvitel iratai (pl.: körlevél, körrendelet, tárgyalásjelentés, 
jegyzőkönyv, egyéb jelentések, emlékeztető, feljegyzés) 

gazdasági, kereskedelmi levelek: 
 információszerző levelek (tájékoztató, érdeklődő levél, ajánlatkérés, ajánlat) 
 az adásvételi ügylet lebonyolításával kapcsolatos levelek (megrendelés, 

megrendelés visszaigazolása, szerződés) 
 a szerződés teljesítésével kapcsolatos levelek (szállítási szerződés, szállítási 

értesítő, fuvarszerződés, fuvarlevél) 
 a hibás teljesítéssel kapcsolatos levelek (minőségi, mennyiségi reklamáció, 

késedelmes szállítás, határidő-módosítás, rendelkezésre bocsátás) 
 pénzforgalmi iratok (fizetési felszólítás, fizetési okmányok, bizonylatok) 
 a munkaviszony levelei (pályázati felhívás, pályázat, önéletrajz, 

munkaszerződés, munkaviszony megszűnése) 
Gazdasági leveleknek azokat a leveleket és egyéb dokumentumokat nevezzük, amelyek nem 
csupán két ember személyes viszonya alapján íródtak. A gazdálkodószervezetek termékeik 
értékesítésére piacot keresnek, áruikat értékesítésre ajánlják, ezért azoknak minden jellemző 
tulajdonságát közlik a vevővel. Ha a minőség és az árajánlat, valamint az egyéb szállítási feltételek 
megfelelnek a vevőnek, akkor az eladóval szerződést, jogi megállapodást köt. Megegyeznek a 
szállítandó áru mennyiségében, minőségében, határidejében, csomagolásában, fizetési módjában.  
A gazdasági levél tehát olyan irat, amely a cégek, intézmények egymás közti, ill. a szervezeten 
belüli közvetlen érintkezését pótolja, illetve kiegészíti, a szóbeli megállapodást írásban rögzíti, 
ezáltal  

 jogi kapcsolatot teremthet, 
 módosíthatja a meglévő jogviszonyt, vagy 
 megszüntetheti azt. 

Jogi vonzata természetesen nem minden levélnek van, ez mindig az irat tartalmától (pl. megrendelés 
vagy érdeklődés), valamint megfogalmazásától függ (pl. “Ajánlat” vagy “Ajánlunk Önöknek 
kötelezettség nélkül...”).  
 
1) A levelek szerkesztése során érvényesülnie kell a: 

 fogalmazási, nyelvi, 
 szakmai, 
 formai követelményeknek. 

A közvetlen beszélgetés során elkövetett kommunikációs hibákat helyre lehet hozni, a félreértéseket 
azonnal tisztázni lehet. A metakommunikáció különböző jelei is segítik a megértést, a 
visszajelzések azonnal utalnak az esetleges kommunikációs hibákra. Mindez az írásbeli közléskor 
nem áll a rendelkezésünkre, ezért a levél megszerkesztésekor különös tekintettel kell lennünk a 
nyelvtani, fogalmazási szabályok helyes alkalmazására. A legfontosabb szabály: fogalmazzunk 
egyszerűen, világosan. Csak az tud egyszerűen fogalmazni, aki megfelelő szókészlettel rendelkezik, 
ezért a levelezőnek ismernie kell azt a témát, amelyről ír, és jól kell ismernie a szokásos és 
használatos szakkifejezéseket és azok szinonimáit. 
 
 



 

 
 


