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Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről
szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján.
Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés
megnevezése, valamint a kapcsolódó szakképesítés megnevezése:
55 346 02 0010 55 01
55 346 02 0010 55 02

Gazdasági idegen nyelvű menedzser
Titkárságvezető

azonosító

száma

és

Ügyviteli szakügyintéző
Ügyviteli szakügyintéző

1. A vizsgadokumentumot a vizsgaszervező által meghatározott helyen létrehozott
<Saját név>_2559-06_1 nevű mappába kell elmentenie <Saját név_<aktuális dátum>
elnevezéssel!
2. Készítse elő másolásra, szerkesztésre a szövegszerkesztő programot az alábbiak szerint:
- margóbeállítás (ajánlott: alsó-felső 2,5-2,5 cm; bal és jobb oldalon 2-2 cm);
- karakterformátum (ajánlott betűtípus és betűméret: Times New Roman, Arial, Courier New
11 vagy 12 pt) – megválasztásakor ügyeljen arra, hogy a dokumentum egyoldalas legyen;
- a dokumentum élőfejébe írja be saját nevét (a bal margóhoz igazítva), valamint a
vizsgafeladat készítésének dátumát (a jobb margóhoz igazítva); zárja le az élőfejet egy
tetszőleges szegélyvonallal;
- az élőlábban tüntesse fel: 2559-06/1 – vizsgafeladat;
- a vizsgafeladat sorkizártan, automatikus elválasztással és 1,5-es sortávolsággal készüljön;
- a bekezdések után 18 pt térközt állítson be!
Ezek a beállítási műveletek nem tartoznak bele a 15 perces megoldási időbe.
3. Másolja le a mellékelt feladatlapon található szöveget a bekezdések megtartásával, és végezze el
a korrektúrajeleknek megfelelő javítást, módosítást! (Figyeljen arra, hogy a szövegben jelzett
korrektúrák a margó szélen található szerkesztési műveletet jelzik!) A feladat elvégzéséhez
rendelkezésre álló idő: 15 perc.
4. A feladat a szaktanár indítására kezdődhet, időtartamát stopperórával méri, amit a vizsgát
felügyelő személy ellenőriz. A feladat indítását: „Figyelem! Rajt!”, befejezését: „Állj!”
vezényszó jelzi. A gépelési-korrektúrázási időt meghosszabbítani csak indokoltan, pl. technikai
hiba esetén lehet. A hibát és elhárításának időtartamát a vizsgafelügyeletet ellátó személy
jegyzőkönyvben rögzíti. A hiba elhárítására fordított idő az adott vizsgázó esetében pótolható.
5. A vizsgaproduktumot a 15 perc elteltével – az „Állj!” vezényszó elhangzása után – azonnal el
kell mentenie, majd be kell zárnia; a szöveget tartalmazó feladatlapot be kell adnia.
6. A feladat folyamatos mentéséről Önnek kell gondoskodnia.
7. A vizsgaproduktumot a rendszergazda/felügyelőtanár nyomtatja ki.

Értékelés
Összesen:

50 pont

100% =

50 pont

A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY:
EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 30%.
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Nagy profittal jár a természetvédelem  Középre helyezés,
nagybetűs, 14 pt
betűméretű
A természeti értékek megóvására költött pénz busásan megtérül –
állítja egy, a költségeket  is számba vevő vizsgálat. A jelentés azt

 és az előnyöket

hangsúlyozza, hogy a vizes élőhelyek, valamint a korallzátonyok és
az erdők megőrzése százszorosan megtérülő befektetések, mert

mert hiszen

megspórolják az emberiségnek a mesterséges védművekre és egyéb,
technológiai

alkalmazásokra

elköltendő

pénzt.

Az

ENSZ

Félkövér betűstílus!

támogatását is élvező, a Biológiai Sokszínűség és az Ökorendszerek
Gazdaságtana című tanulmány tulajdonképpen az első kísérlet
arra, hogy felmérjék az ökoszisztémák gazdasági értékét. Azokról a
szolgáltatásokról van szó, amiket a természetes környezetünk
rendszeresen és globálisan nyújt ingyen, mint a víztisztítás és ivóvíz

Helyesírási hiba!

ellátás vagy éppen a tengerparti területek viharokkal szembeni
védelme. A tanulmány szerint nagy bizonyossággal kijelenthető,
hogy jelentős előnyünk származhat a megőrzött területekből. A

Félkövér betűstílus!
Új bekezdés!

szerzők különösen az erdők jelentőségére és a tengeri élőhelyek
megőrzésére hívják fel a figyelmet. A környezetvédelmi szervezetek
régóta hangsúlyozzák a tengeri ökoszisztémák megőzrésének

Gépelési hiba!

szükségességét és az erre szánt támogatás megsokszorozását, az
élővilág sokszínűségének megőrzése, valamint a halászat hosszú
távú fenntarthatóságának érdekében. A jelentés nagyon fontos a
tekintetben, hogy  megmutatja a természet pusztításának
világszerte tapasztalható közvetlen gazdasági és fenntarthatósági
következményeit; felhívja a figyelmet arra, hogy a megvédendő
területek kiválasztása nagyon fontos, hiszen azoknak gazdasági és
ökológiai

értéke

is

kimagasló.

Annak

ellenére,

hogy

Új bekezdésben, felsorolás
–

tetszőleges

beállítás!

jel

A

Új bekezdés!

elképzeléseket, a tanulmány célja, hogy összegezzen és a
döntéshozók elé tárjon valamennyi szempontot és eredményt,
mellett döntenek. A klímaváltozás gazdasági következményeit
elemző

jelentésben

megfogalmazott

gazdasági
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szempontok

kettő

egymással összhangban!

gazdaságkutatók már korábban megfogalmazták ugyanezeket az

abban a reményben, hogy a kormányok a természeti beruházások

és

Félkövér betűstílus!
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napvilágra kerülése óta erre talán ma nagyobb esély van, mint
korábban.
Lábjegyzet beszúrása: Forrás: http://henriett.wordpress.com
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