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1) Kérjük, először olvassa el a játékszabályt, és csak utána hajtsa végre az alábbi példákat!
IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
4 játékosos példajáték
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A játékra a leírtak szerint kell előkészülni. Az aktákat meg kell keverni, és a
hátoldalak alapján a megfelelő hivataloknak kiosztani. Mindenki aktáit abban
a sorrendben, ahogy megkapja azokat,
hivatala bejövő aktáihoz teszi.
Az aktákat a hátoldalukon látható szimbólumok alapján kell a hivatalok között
kiosztani. Az 1. képen a munkaügyi hivatal íróasztala, illetve egy aktája látható.
A 2. képen látható az az aktahalom, amelyet a munkaügyi hivatalnak mind el kell intéznie.

Minden játékosnak, kezdve a kezdőjátékossal, három
1. akciópont áll rendelkezésére. A játékos dönti el, hogy
akciópontjaiból a saját íróasztalán intéz el aktát, kolleH giális segítséget kér, akciókártyát játszik ki, vagy pedig
I ceruzát hegyez.
V
A Példa: Akta elintézése
T Az alanti képen látható, ahogy a munkaügyi hivatal
A tisztviselője elintéz egy olyan aktát, amely már korábban
L
átment az önkormányI
zat hivatalnokának
kezén. A játékos is elÜ
helyez egy gemkapcsot a
G
kártya tetején, a saját
Y
szimbólumán - így minI
denki láthatja, hogy ez
N
az akta általa már elinT
tézést nyert.
É Minthogy az aktán megtalálható mindkét szükséges gemZ kapocs, az akta teljesen elintézést nyert - a postázónak az
É irattárba kell továbbítania.
S
A forduló végén a fel nem
használt akciópontok elvesznek. Az, aki mégis akciópontot szeretne tartalékolni, ceruzát hegyezhet.
Szőlőcukor fogyasztásával
újabb akciópontra lehet
szert tenni.
A fenti képen a munkaügyi hivatal tisztviselőjének három
elintézett aktája van – részben saját elhatározásából csinálta
meg ezeket, részben kollégái kérték meg erre. Ő maga négy
akciópontot használt el saját fordulójában – ezért most már
csak két szőlőcukra van.

2. A postázó minden íróasztalról
P (a sajátjával
O kezdve) az öszS szes kimenő
T aktát a kézikoÁ csijára teszi.
Z
A felső képen az irattár látható.
Á
Az I. szekrényben kettő, a II. és
S
az V. szekrényben három-három,
a III., IV. és VI. szekrényben pedig
négy-négy elintézett aktának jut
hely.
Oldalt a postázó kézikocsija látható, benne nyolc aktával. Közülük
négy már két hivatalon is keresztülment – ezeken két gemkapocs is
látható. Két akta – az adóhivatal
(kék) A aktája és az önkormányzat (sárga) B aktája – teljesen
elkészült ebben a fordulóban, így
ezek majd az irattárba kerülnek.
A postázó kezébe veszi kézikocsija tartalmát, és az
aktákat egyesével kiosztja; minden aktát az a hivatal kap meg, amelynek éppen foglalkoznia kell az
adott aktával. Ha teljesen kész aktával találkozik,
arról leveszi a gemkapcsokat, az
aktát pedig az irattárba, az első
üres aktahelyre rakja.
Az előző képen látott kézikocsiból a
postázó kiveszi és kiosztja az aktákat. A legfelsőt az irattárba rakja.
A másodikat a munkaügyi hivatalnak adja, a harmadikat az adóhivatalnak. A negyediket is az adóhivatal kapja meg, az ötödiket a környezetvédelmi hivatal, a hatodikat megint az adóhivatal. A hetedik akta, az adóhivatal (kék) A aktája elkészült, és, mint korábban a sárga B akta, ez
is az irattárba, az I. szekrénybe kerül. A nyolcadik
aktát a környezetvédelmi hivatal kapja (és a következő fordulóban ez lesz bejövő aktái legtetején –
ami jó hír a munkaügyi hivatalnak, mert így elintéztetheti ezt az aktát). A képen az irattár I. szekrénye látható, az akták kiosztása után, de még a
pontozás előtt, ahol a két akta sorrendje ellentétes
azzal, ahogy az ismertetett aktaosztásnál a postázó
kézikocsijából kikerültek.

3. Még mielőtt elkezdődne a
következő forduló, értékeÉ lést kell végrehajtani. MinR den megtelt szekrényre rá
T kell tenni egy Elintézve!É kártyát, és a hivatalok jelK zőit, amelyeknek aktái az
E adott szekrényben vagy
L szekrényekben vannak, aktánként 1-7 mezővel előÉ rébb kell helyezni. Hogy pontosan mennyivel, az az
S íróasztalokon található táblázatról olvasható le.
A jobb oldali képen az I. szekrényt kell
értékelni. Az A aktáért az adóhivatal
(kék) tisztviselője 6, a B aktáért az önkormányzat hivatalnoka pedig 7
győzelmi pontot
kap.
Az I. szekrényt ekkor le kell zárni egy Elintézve!-kártyával, az adóhivatal és az önkormányzat
jelzőjét pedig a fenti számú mezőkkel
előrébb kell helyezni.

A bal oldali képen
az irattár látható a
következő forduló
után. Csupán egy
akta készült el teljesen, a munkaügyi
hivatal C aktája.
Mivel a II. szekrényben még van
két üres hely, nem
kerül sor értékelésre.

4. Ha már az irattár minden szekrénye megtelt, vagy egy
játékos jelzője túlhaladt a 35-ös mezőn, a játék véget ér.
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A képen teljesen megtelt
irattár látható. A játék
mindjárt véget ér. Még
utoljára értékelésre kerül
sor, míg a postázó kézikocsijában és az íróasztalokon maradt aktákért
tulajdonosaiknak jelzőikkel visszafelé kell lépniük.

HÉTVÉGE?

5. Viszontlátásra holnap, kolléga!
Ha az irattár még nem telt meg, új forduló
kezdődik.

6. Megtörtént az utolsó szekrény értékelése. Most
minden aktáért, amely nem került az irattárba,
A az akta tulajdonosa egy mezővel visszalép jelzőjével.
V
Á A játékot az a játékos nyerte, aki a legtöbb győR zelmi pontot gyűjtötte. Egyenlőségnél közülük
V az nyer, akinek több szőlőcukra van. Ha itt is
A egyenlőség áll fenn, az nyer közülük, akinek
több ceruzahegyezési pontja van.
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A fenti képen látható, hogy a VI. szekrény is ki
lett értékelve. Most minden irattárba nem került
aktáért egy mezővel visszafelé kell lépni.
A környezetvédelmi és az adóhivatalnak (kék és
lila) két-két aktája maradt, így jelzőiket két
mezővel kell visszaléptetni. A munkaügyi hivatal jelzője három, az önkormányzaté pedig egy m
ezővel kerül hátrébb.
Az, hogy az el nem intézett aktákat kinek kellett
volna elintéznie, lényegtelen.
A példában az adóhivatal tisztviselője (a kék
játékos) nyert, második a környezetvédelmi hivatal tisztviselője lett (lila), őt a munkaügyi hivatali kolléga (vörös) követi, míg az utolsó helyen
az önkormányzat hivatalnoka (sárga) kullog.

