
Gyakorlati szövegműfajok 

 

A következő feladatok a középszintű érettségihez készültek.  

Minden szövegalkotás 120-200 szavas,  

A feladat leírására legalább két helyen utalni kell. 

A feladatszöveghez képest a megírt szövegnek legalább három új, tartalmi 

elemmel kell rendelkeznie. 

 

Motivációs levél 

A következő felhívást egy szaktudományos portálon olvasta.  

 

A nyári hónapokban Noma Tosaba japán ismert építész szaktekintély Magyarországra látogat. 

Munkájához angol, német vagy francia nyelvet ismerő fiatal asszisztenst keres. Amennyiben 

szívesen megismerkedne az építészettel, érdekli a téma, vagy csupán pénzkeresetként fogja fel 

a lehetőséget (180.000/hó), jelentkezzen az alábbi címen szerkesztőségünkbe (Építészet, 

Budapest, Pf. 113. Jelige: Tosaba)!  

 

Írjon motivációs levelet a munka elnyerése érdekében! Ez a munkalehetőség fontos az ön 

számára későbbi tevékenységeihez, tanulmányaihoz, vagy csak pénzt szeretne keresni a 

nyári hónap(ok)ban. 120-200 szavas szövegében ügyeljen az udvarias megszólításra, a 

közhelyek kerülésére az önjellemzésnél, illetve arra, hogy ez a szövegműfaj nem 

önéletrajz.  

 

 

Felszólalás 

 

Az Új Országos Terv keretében megjelent a 5.5.4-13/1 és 2 jelű, "Lakóközösségi programok, 

kezdeményezések támogatása" című pályázati felhívás.  

A konstrukció alapvető célja a közösségfejlesztés a településeken élők körében. A kiírás 

keretösszege 1 500 000 000 Ft. A pályázatok benyújtása a megjelenéstől 2017. szeptember 15-

ig lehetséges.  

 

A felhívás hatására arra gondol, hogy a lakóközösségnek is pályáznia kellene. Így elhatározza, 

hogy települése vagy lakóközössége rendes gyűlésén előterjeszti a pályázat benyújtásának 

lehetőségét, annak előnyeit. Úgy érzi, fejleszteni kellene a terület internetes kapcsolatát. 

Emellett olyan közösségi teret is létre kellene hozni, ahol az idősebbek is megismerkedhetnének 

az internettel.  

 

Írjon felszólalást a lakóközösség számára! Ügyeljen arra, hogy 120-200 szavas szövegét 

élőszóban kell előadnia, így tartson kontaktust a hallgatósággal! Értelmezze korunk 

újszerű technikai fejleményeit, az információk keresésének, adatbázisok kezelésének, az  



ismeretek elsajátításának fontosságát! Sorolja fel a pályázat hasznosságát, a fejlesztés 

hasznosulását a közösség számára! 

 

 

Vitaindító 

 

A következő cikket egy internetes portálon olvassa.  

 

A családi háttér és az életkori sajátosságok mellett a gazdasági válság, a bulvár és a közösségi 

média is komoly szereppel bír a mai fiatalok értékrendjének kialakulásában, derül ki az Új 

Nemzedék Jövőjéért Program keretében készült legfrissebb ifjúságkutatás eredményéből. Nem 

egy klasszikus értelemben vett példaképet követnek, hanem személyre szabják az általuk ismert 

személyek vágyott tulajdonságait.  

(In: http://www.csagyi.hu/hirek/item/973-hetkoznapi-hosok-inspiraljak-a-fiatalokat-peldakep-

valasztasi-es-kovetesi-modellek-a-fiatalok-eleteben)  

 

A cikket olvasva elhatározza, hogy gólyatáboros csoportvezetőként vitát kezdeményez. 

Írjon vitaindítót a témában! 120-200 szavas, kortársainak szóló szövegében térjen ki az 

életkori sajátosságok megváltozására, a fiatalok életvitelének, értékrendjének jellemzőire, 

szokásaira! Érintse a klasszikus közösségek felbomlását, az újabb, virtuális közösségek 

jellemzőit!  

 

Megjegyzés: A vitaindító nem tartalmaz erőteljes, saját véleményt, hanem a helyzetet, a 

problémát terjeszti elő, vitára, vélemények elmondására ösztönzi a hallgatóságot. 

 

 

Hozzászólás 

 

Nem szoktunk le, csak változunk…  
Elég hosszú ideje beszélnek már a Gutenberg-galaxis végéről, legutóbb az olcsó e-könyv 

olvasók kapcsán kezdték temetni a papír alapú olvasást. Egyelőre azonban úgy tűnik, hogy az 

olvasási szokások a papír- és elektronikus könyvek használatának egyfajta keverékévé válnak. 

Míg a tudományos kutatásban és az alapvető információszerzésben az interneten fellelhető 

tartalmak egyértelműen átvették a vezető szerepet, a többség szépirodalmat nem szeret 

képernyőről fogyasztani.  

Egy felmérés szerint átlagosan 20 percet tölt olvasással naponta a 15–74 év közötti magyar 

lakosság, ugyanannyit, mint amennyit például reggelizéssel. Míg azonban a megkérdezettek 

négyötöde eszik reggel, olvasni csak minden negyedik olvas. A Központi Statisztikai Hivatal 

(KSH) 2009–2010-es időmérleg-vizsgálata eredményeinek adatai szerint a megkérdezettek 26 

százaléka olvas, ők 76 percet naponta. Így jön ki a teljes népességre a 20 perces átlag. 

Összehasonlításképp: a tévézéssel töltött napi átlagidő 135 perc, internetezésre pedig 12 percet 

szánunk.(In: http://www.eletforma.hu/test-es-lelek/nem_szoktunk_le_csak_valtozunk/)  

 

Az egyik előadáson elhangzott vitaindító hatására elhatározza, hogy hozzászól a témában. 

120-200 szavas hozzászólásában ügyeljen arra, hogy ez a szövegműfaj szóbeli előadásra 

készül, így kapcsolatot kell tartania a közönséggel! Elmondhatja saját véleményét, de 

hivatkozhat egyéb forrásokra is. 

 

 

 



Olvasói levél 

 

A következő cikket a kerületi, területi lapban olvassa.  

 

Akadálymentesítés fogyatékosoknak  
A városi könyvtár pályázati és városi forrásból akadálymentesítette a könyvtár teljes területét. 

Ez esélyt teremt a fogyatékkal élők, elsősorban a mozgásukban korlátozottak 

könyvtárlátogatára. A rámpák és a speciális felvonók segítségével az eddig el nem érhető részek 

is megközelíthetővé váltak a mozgáskorlátozottak számára. A városban mintegy 1.500 ember 

is igénybe veheti ezután a könyvtár szolgáltatásait. (Városi Lap, 21. évf. 2017. 05. 14.) 

 

A cikkre reagálva írjon olvasói levelet a lapba! 120-200 szavas véleményében térjen ki a 

fogyatékkal élők, elsősorban a mozgáskorlátozottak napi problémáira, az ép közösségbe 

való integrálásuk fontosságára! Gondolatait tapasztalataival, egyéb vélemények 

figyelembe vételével is gazdagíthatja!  

 

Megjegyzés: Az olvasói levelek azért jönnek létre, mert az olvasó egy cikkel vagy bizonyos 

részeivel nem ért egyet; vagy úgy látja, hogy a cikkíró nem szentelt megfelelő figyelmet a téma 

pontos kifejtésére, lényeges részek elkerülték figyelmét, félrevezetően fogalmazta meg 

mondanivalóját; vagy csupán hozzászól az adott témához, elmondja azzal kapcsolatos saját 

véleményét. 

 

 

 

Panaszlevél 

 

Garanciális vízálló telefonja beázott. Igaz, hogy a telefonhoz kapcsolódó hűségnyilatkozat 

lejárt, de ön tovább fizette a havi 1000 forintos biztosítási díjat. Telefonját szervizbe vitte, de a 

szervizcég nem vállal felelősséget a vízállóságra. Azzal érvelnek, hogy ez a gyártó cég 

felelőssége.  

 

Írjon 120-200 szavas panaszlevelet a telefontársaság kirendeltségére ez ügyben! Mutassa 

be az ügyet, írja le a fejleményeket, s kérjen állásfoglalást! Ügyeljen a hivatalos levél 

formai és szerkezeti követelményeire, a nyelvi szabatosságra! 
 

 

 

Kérvény 

 

A fizikai agresszió gyengébb formáit többen, a durva változatait kevesebben követik el, ennek 

megfelelően az érintettek aránya is csökken. Rángatásban, lökdösődésben a diákok bő negyede 

(26,6%), ütésben, rúgásban minden negyedik-ötödik diák (18,5%) vett részt a vizsgált 

időszakban, ennél kevesebben kerültek a dobálózó elkövetők és elszenvedők közé (16,8%). 

Verésben, verekedésben minden tízedik diáknak volt része (9,5%).  

Ha valakitől ellopnak valamit, azt inkább elismeri, mintha azt elkövette volna. Erre 

figyelemmel mondhatjuk, hogy minden ötödik diáktól elloptak valamit, és a diákok mintegy 4 

százaléka számolt be arról, hogy rablás áldozata volt.  

In: http://www.oktbiztos.hu/kutatasok/iskveszely/isk_06.html  

 



Iskolájában sajnos ön is lopás károsultjává vált. A diákok képviseletében a DÖK már többször 

kérte az iskolát, hogy tegyenek valamit a besurranó tolvajok ügyében, de eddig nem történt 

semmilyen változás.  

 

Ez ügyben úgy érzi, hogy önnek is tennie kell valamit. Írjon 120-200 szavas kérvényt 

intézménye fenntartójának az iskolában létesítendő biztonsági kamerás rendszer 

kiépítése ügyében! Szerkesztett, szabatos nyelvhasználatú hivatalos levelében ne csupán 

saját sérelmét írja le, hanem a diákközösség egészét képviselje! 
 

 

Ajánlás 

 

A könyvtárat az internet egyre erőteljesebb terjedése miatt egyre ritkábban használják a diákok. 

Pedig rengeteg olyan kiadvány, könyv, lexikon, folyóirat található ott, amiket máshol nem érhet 

el a tanulmányt író, óráira, előadásokra felkészülő diák.  

 

Írjon 120-200 szavas népszerűsítő jellegű ajánlást az iskolai újságba az iskolai könyvtár 

használatának fontosságáról! Vegye figyelembe, hogy az újságot elsősorban diákok 

olvassák, így őket kell megszólítania! Nyelvhasználatában kerülje a szlenges, beszélt 

nyelvi formákat! 
 

 

Hivatalos levél 

 

Tanulmányai miatt albérletben lakik barátaival. Önök fizetik a rezsit, intézik a lakás ügyeit, 

kapj. A januári számlát nem kapták meg. A következő levélre önnek kell válaszolnia.  

 

 

Áramszolgáltató Vállalat Iktatószám: 1123/2017  

Helyi Kirendeltsége  

Szeged, Fő út 2-4.  

Ügyintéző: Varga Beáta  

 

Tárgy: Fizetési felszólítás  

 

 

Tisztelt Fogyasztó!  

Ezúton tájékoztatjuk, hogy 2018. január 1. és február 15-e közötti időszakban mint fogyasztó 

nem tett eleget befizetési kötelezettségének. Ez időszakban felhalmozódó tartozását a 

késedelmi díjjal együtt február 25. – március 5. között fizetheti be. Amennyiben ezen határidő 

lejártával nem törleszti tartozását, Vállalatunk megszünteti az áramszolgáltatást az ön 

lakásában.  

 

Amennyiben számlákkal tudja igazolni adott időszak befizetéseit, azokat mellékelje 

válaszlevelében, vagy mutassa be ügyfélszolgálati irodánkban (Fő út 2-4.)! Üdvözlettel,  

 

                                                                                         Klopcsányi Ambrus,  

                                                                                                      irodavezető-helyettes  

 

Szeged, 2018. február 21.  



 

120-200 szavas hivatalos válaszlevelében írja le tanulmányi helyzetüket! Biztosítsa a 

vállalatot a számla késedelmes befizetéséről, a tartozás kiegyenlítéséről! Ügyeljen a 

válaszlevél szerkesztettségére, szabatos nyelvhasználatára, érthető gondolatmenetére!  

 

vagy 

 

Tisztelt Lakosság! 

Tisztelt Lakók! 

 

Tájékoztatjuk önöket, hogy 2017. augusztus 15. és november 15. között utcájukban 

járdakarbantartási munkálatokat folytatunk. 

 

Ezen időszak alatt kérjük szíves türelmüket! 

 

Önkormányzat 

Lakossági Osztály 

Nagy Béla, osztályvezető 

Nadap, Fő út 1. 

 
Utcájukban útfelújításokat végeztek. Az építési vállalkozó cég azonban már régóta nem szállította 

el a keletkezett törmeléket, ami akadályozza a közlekedést a járdákon és az úttesten egyaránt.  

 

Írjon hivatalos levelet maga és családja nevében a tarthatatlan állapot miatt a lakóközösség 

elnökének (a községi megbízottnak) a közelükben, utcájukban felhalmozódó építési törmelék 

ügyében! 120-200 szavas hivatalos levelében tartsa be a szövegtípus követelményeit! Kérje fel 

az elöljárót intézkedésre az építési vállalkozó felé! 


