
4. tétel 

 
 Határozza meg az irat fogalmát! Sorolja fel az iratok fajtáit! Foglalja össze 

az iratok készítésének tartalmi, formai és nyelvi követelményeit! Mutassa 

be a belső levelezési iratok közül a jelentést és a feljegyzést! Csoportosítsa a 

különböző jelentésfajtákat! 

 
Kulcsszavak, fogalmak: 

– Az irat fogalma (közokirat, magánirat fogalma) 

– Az irat fajtái (iránya vagy tartalma szerint) 

– Tartalmi követelmények (tárgy megnevezése, kifejtése) 

– Formai követelmények (olvashatóság, áttekinthetőség) 

– Helyesírási követelmények 

– A jelentés típusai, felépítése 

– A jelentésben használható elemek: táblázatok, diagramok 

– A feljegyzés 
 

Az irat fogalma: minden olyan írott szöveg, számadatsor, tervrajz, térkép, rajz, elektronikus 

adathordozó és minden más olyan írás, amely valamely szerv működése során, ill. valamely 

természetes személy tevékenysége kapcsán keletkezett bármilyen anyag v. eszköz felhasználásával. 

 

Az iratnak jelentős a szerepe, mert bizonyító szerepe van. – „A szó elszáll, az írás megmarad!” 

 

Az irat tág fogalmán belül megkülönböztethetünk: 

- leveleket 

- szerződéseket 

- bizonylatokat 

- munkaviszonnyal összefüggő iratokat 

- belső iratokat 

- okiratokat 

 

Az okirat minden olyan írás, amely jogszabályban meghatározott alakisággal és tartalommal készül és 

valamilyen jogviszonyra nézve bizonyítékul szolgál. 

 típusai: 

- közokirat 

- magánokirat 

 

Közokirat: az az irat, amelyet közfeladatot ellátó szerv állít ki valamilyen tény igazolására. 

Szerepel rajta: 

- kiállító szerv bélyegzője 

- kiállításért felelős személy aláírása 

- minden olyan adat, amely igazolásul szolgál 

Pl. Anyakönyvi kivonat, Útlevél, Személyigazolvány, Iskolai bizonyítványok 

 

Magánokirat: jogi személy v. szervezet v. természetes személy állíthat ki azzal a céllal, hogy 

valamilyen tényt v. akaratnyilvánítást bizonyítson. 

Pl. Végrendelet 

 

Az iratok készítésének fontos tartalmi és formai követelményei: 

- témától függően más követelmények vannak 



- áttekinthető legyen  

- olvasható 

- egyszerű 

- ne legyen benne helyesírási-, nyelvhelyességi hiba 

 

Az ügyek intézése során gyakran van szükség arra, hogy cégen belül a munkatársak egymással írásban 

közöljenek valamit. -> Belső iratok! (Általában A5-re írják – Pl. Feljegyzés, Jelentés, Közlevél) 

 

Jelentés: olyan irat, amelyet a beosztott készít a főnöknek tájékoztatás céljából (Pl. Kiküldetésről, Úti 

jelentésről, Tárgyalásról …) Általában formanyomtatványokon töltik. 

Gyakoriságát tekintve lehet: 

- napi 

- heti 

- havi 

- negyedéves 

- féléves 

- éves 

Tartalmaznia kell: 

- „Jelentés” megnevezést 

- Kinek szól? 

- Mi a témája? 

- Keltezés 

- Ki írja a jelentést? 

A jelentés figyelemfelkeltő, tömör, rövid, jól tagolt. 

 

Feljegyzés: hasonló a jelentéshez, viszont azért írják, mert az ügyben a döntés meghaladja a 

hatáskörét és kéri a felettese jóváhagyását. A felettesi válasz lehet jóváhagyó és elutasító. 

Tartalmazza:  

- „Feljegyzés” megnevezés 

- tárgy, téma 

- helyszín 

- időpont 

- (jelenlévők) 

- ki készítette? 

- szöveg, hogy miről szól 

 


