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1. fejezet - Szövegszerkesztés 

1. Bevezetés 

A számítógépek megjelenése előtt, bármilyen szöveges dokumentum elkészítése kézírással vagy írógép 

használatával történt. A számítógépek háztartásokba való beszivárgásával, már elérhetővé vált bárki számára a 

szövegszerkesztők használata, ezzel együtt megnőtt az igény a professzionális szövegszerkesztők iránt. Mára 

szinte elengedhetetlen, hogy rendelkezzen az ember az alapvető szövegszerkesztési ismeretekkel. 

Tanulmányaink alatt tapasztalhatjuk, hogy szükséges ezen ismereteink megléte (beadandó dolgozatok, 

szakdolgozat készítése, stb.), majd e korszak lezárulásával az első dolgunk egy önéletrajz elkészítése, amit 

napjainkban már – néhány speciális kivételtől eltekintve – csak nyomtatott formában fogadnak el. 

Az első szövegszerkesztő szoftver 1978-ban jelent meg Electric Pencil néven, ezt követte 1979-ben a Wordstar 

és 1983-ban megjelent a Microsoft Word 1.0. Ezek a szoftverek mai szemmel nézve kezdetlegesek voltak (pl. a 

képernyőn nem láthattuk a nyomtatott képnek megfelelően a dokumentumot, a formázáshoz rengeteg 

billentyűkombinációt kellett begépelni). Ezeket nevezzük egyszerű szövegszerkesztőknek. Az 1986-ban 

megjelent Word 3.0 viszont már kielégítette a felhasználói igényeket (helyesírás-ellenőrző funkcióval is 

rendelkezett, képes volt tartalomjegyzéket és szószedetet generálni, stb). Ez a verzió már a professzionális 

szövegszerkesztők csoportjába tartozott. 

Megjelenésük óriási előnyökkel járt az írógépekkel szemben. Néhány példát kiemelve: 

1. Lehetőség hibajavításra elgépelés esetén. 

2. Egy begépelt szöveg tetszőleges számban nyomtatható. 

3. A szöveg tetszőlegesen tördelhető és formázható. 

4. A bevitt szöveg bármikor újra használható, módosítható. 

2. A szövegszerkesztés alapjai 

A szövegszerkesztési ismereteink bővítéséhez szükséges, hogy tisztában legyünk az egyes szövegszerkesztők 

fajtáival és jellemzőivel. A következőkben az egyszerű- és professzionális szövegszerkesztők, illetve 

kiadványszerkesztők néhány jellemzőit tekintjük át. 

Egyszerű szövegszerkesztők: 

A szöveget csak begépelni, javítani, nyomtatni, beolvasni, menteni lehetett. Nem volt lehetőség a bevitt szöveg 

formázására, vagy ha mégis, akkor bonyolult billentyű kombinációkkal, de elmenteni csak a szöveget lehetett, a 

formázást nem. Ilyen programok: Microsoft Jegyzettömb, Total Commander Editora, stb. 

Professzionális szövegszerkesztők: 

Lehetőség van a szöveg formázására (betű, bekezdés, szakasz). Képeket, ábrákat, táblázatokat ágyazhatunk a 

szövegbe. Tartalmaznak több kényelmi funkciót pl.: keresés, csere, helyesírás ellenőrzés, stb. Ilyen 

szövegszerkesztők: Wordpad, Microsoft Word, OpenOffice.org Writer, stb. 

Kiadványszerkesztők: 

Nyomdák, kiadók használják. Könyvek, újságok, kész szövegek, ábrák tördelésére, nyomdai előkészítésre 

alkalmas szoftverek, mint például a Tex, Latex. 

A szövegszerkesztők típusainak áttekintése után ismerkedjünk meg a munkánk alapjául szolgáló dokumentum 

felépítésével! 

2.1. A dokumentum részei 
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1. ábra: A dokumentum részei 

1. Margó: a lap szélén üresen hagyandó sávok. A dokumentum szövegét körbehatároló rész. A lap szélétől való 

távolságot tetszőlegesen beállíthatjuk segítségével. 

2. Fejléc, lábléc: a felső és alsó margók részében megjelenő szövegterület. Több oldalas dokumentum esetén, 

minden oldalon egymással összefüggésben jelennek meg (oldalszám, szerzőnév, műcím, dátum, stb.). 

3. Lábjegyzet: a szövegtükör aljára a szövegtől elkülönítve elhelyezhető szövegrész (használhatjuk például 

hivatkozásnál, megjegyzések beszúrására, stb.). 

4. Szakasz: a dokumentum legnagyobb önállóan formázható egysége. Beállítható margók, fejléc, lábléc. 

5. Bekezdés: Két bekezdés végjel (¶ Enter) között helyezkedik el. Sorokból, mondatokból álló, önállóan 

formázható szövegegység. Beállítható igazítás, sorköz, térköz, tabulátor, behúzás, stb. 

6. Karakter: a legkisebb formázható egység, mely lehet betű, számjegy, írásjel, stb. Beállítható típusa, stílusa, 

mérete, színe, stb. 

2.2. A dokumentumkészítés folyamata 

A dokumentumkészítés nem túl bonyolult dolog, de ha még jobban meg szeretnénk könnyíteni a munkánkat, 

érdemes betartani a dokumentumkészítés főbb lépéseit. 

1. Szövegszerkesztő program indítása 

2. Szöveg bevitele 

3. Dokumentum mentése (folyamatosan) 

4. Tartalom ellenőrzése 

5. Dokumentum formázása 

6. Kész, formázott dokumentum mentése, nyomtatása 

2.3. A szöveg bevitele 

A dokumentumkészítés első fontos lépése a szöveg bevitele. A bevitel történhet háttértárról való beolvasással, 

vágó lapon keresztüli beillesztéssel (másolás, beillesztés), vagy egyszerűen begépeléssel. 

A gépelésnek megvannak az alapszabályai, melyeket fontos betartanunk. 
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1. Csak új bekezdéshez használjuk Enter billentyűt. 

2. A bekezdések igazítására Enter billentyű helyett használjunk térközt. 

3. Írásjelek előtt ne használjunk szóközt, hanem utána. 

4. Szóközzel ne igazítsuk a szöveget, használjunk helyette tabulátorokat. 

5. A gondolatjel elé és mögé is kell szóköz. 

6. A nyitó zárójel elé igen, utána viszont nem kell szóköz, a záró zárójelnél elé nem kell, utána viszont igen, 

kivéve, ha írásjel követi (pl. ez egy példa erre). 

Ezen szabályok betartásának elmulasztása (bár a nyomtatott dokumentumon nem mind észrevehető) gépelési 

hibának számít, sok esetben leértékelheti tartalmilag kifogástalan munkánkat is. 

2.4. Program indítása, megnyitás, mentés 

Az OpenOffice.org egy nyílt forráskódú – ingyenesen letölthető és terjeszthető – irodai programcsomag. Ennek 

a programcsomagnak a része a Writer nevű szövegszerkesztő szoftver. A Writer megjelenésében és tudásában is 

nagyban hasonlít a sokak által ismert Microsoft Word-höz. 

Az OpenOfice.org Writer elindítható: 

1. Start menü, Minden program, OpenOffice.org, OpenOffice.org Writer menüpontból 

2. Tálca, OpenOffice.org gyorsindító ikonjára kattintva 

3. Asztalon vagy bármely mappában jobb egérgombbal előhívott helyi menüben, Új, OpenDocument-szöveg 

paranccsal 

 

3. ábra: A programablak részei 

Az OpenOffice.org Writer kompatibilis a Microsoft Word-del, oly módon, hogy megnyithatóak vele az 

előzetesen Word-ben elmentett DOC illetve DOCX formátumú dokumentumok. Emellett a dokumentumok 
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mentésére is több formátumot használhatunk köztük, a MSWord formátumait is. A Writer ugyan alapvetően a 

saját fájlformátumát (ODT OpenDocument) ajánlja fel, azonban ettől függetlenül választhatunk több formátum 

közül is. A mentésnél mindig vegyük figyelembe a dokumentum további tervezett használatát. 

Ugyan az OpenOfficeWriter képes megnyitni a Microsoft Word dokumentumait, ez fordítva nem igaz! 

Dokumentumunkat menthetjük PDF formátumban is a Fájl menü, Exportálás PDF-be paranccsal, de ne feledjük, 

hogy a PDF formátum csak olvasható, további szerkesztése nem lehetséges. Dokumentumunkat elmenthetjük 

weblapként is, ehhez válasszuk a Fájl menü Exportálás parancsát, majd a megjelenő ablakban az XHTML 

fájlformátumot. 

A szövegszerkesztési alapok, valamint egy e célt szolgáló program megismerése után konkrét példán keresztül 

is meggyőződhetünk, hogy milyen hasznosak lehetnek számunkra ezek az információk. Névjegykártyánkat saját 

magunk is elkészíthetjük, tekintsük át, hogyan! 

3. Névjegykártya készítés 

Egy szövegszerkesztő program nem csak összefüggő szövegek készítésére használható, hanem kisebb felületű 

képes, szöveges anyag is készíthető a segítségével. Könnyen készíthetünk magunk is meghívót, üdvözlőlapot, 

hirdetést vagy névjegykártyát. 

Egy ilyen névjegyen általában szerepel: név, beosztás, cím, elérhetőségek, üzletek esetében nyitva tartás, stb. 

Ezeket az adatokat kell elhelyeznünk, igazítanunk, tehát formáznunk egy adott területen.  Többféle névjegy 

létezik, kinézete a fantáziánkra van bízva. 

Vegyük sorra, milyen ismeretek szükségesek egy névjegy elkészítéséhez. 

1. Táblázat létrehozása 

2. Bekezdésformázás 

3. Karakterformázás 

4. Nyomtatás 

3.1. Táblázatok 

Amikor névjegyet szeretnénk készíteni, általában nem egy darabot szeretnénk egyszerre kinyomtatni (de lehet, 

hogy nem is egyfélét), ezért ebben az esetben érdemes táblázatot használnunk. Esetünkben azért hasznos a 

táblázat, mert pontosan be tudjuk állítani a méreteket és egyszerre vagy külön-külön is tudjuk formázni a 

cellákat. 

Hozzuk létre a táblázatot, ezt többféleképpen is megtehetjük: 

1. A standard eszköztáron található táblázat ikonhoz tartozó nyílra kattintva a megjelenő 

négyzetrácson állíthatjuk be a táblázat méretét (4. ábra). 

2. Táblázat menü, Beszúrás, majd Táblázat paranccsal. 

3. Beszúrás menü, Táblázat. 

4. Ctrl+F12 billentyűkombinációval. 
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A megjelenő panelen beállíthatjuk a sorok, illetve oszlopok számát, valamint hogy legyen-e keret vagy sem. A 

névjegykártyák átlagos mérete 9*5 cm, ezért két oszlopra és öt sorra lesz szükségünk a lap kitöltéséhez. A 

későbbiekben is szúrhatunk be vagy törölhetünk oszlopokat és sorokat, ezt megtehetjük a Táblázat menüben 

vagy az Eszköztár segítségével. A vonalzókon tudjuk igazítani a cellák szélességét és magasságát. Ha egyforma 

kártyákat szeretnénk készíteni, elégséges csak az elsőt formázni, illetve kitölteni, mert a másolással ugyanazt a 

formát kapjuk a többi cellában is. A megjelenő Táblázat eszköztár, Táblázat tulajdonságai panelen tudjuk 

formázni a táblázatunkat. A módosítás mindig csak a kijelölt területre lesz érvényes (lehet egy cella, sor, oszlop 

vagy az egész tábla). 

A Szegélyek fülre kattintva beállíthatjuk a szegély elrendezését – tehát hogy melyik oldalon legyen, illetve ne 

legyen –, stílusát és színét (a szegély megléte a későbbi felvágást könnyíti). A Háttér fülre lépve névjegyünk 

hátterének színét választhatjuk ki a felkínált színekből, illetve itt van lehetőség kép beszúrására is (ez azt jelenti, 

hogy a kiválasztott kép lesz a névjegykártyánk háttere). A kép kiválasztása után pozícionálni kell, itt három 

típus közül választhatunk: 

1. Pozíció: a kép az eredeti arányaiban jelenik meg a cellában középre igazítva. 

2. Terület: a kép nyújtva jelenik meg, kitöltve a területet. 

3. Mozaik: a kép eredeti méretarányaiban jelenik meg, de mozaikszerűen kitölti a területet. 

Amikor másoljuk a cella tartalmát, akkor a kép nem másolódik át, tehát ha több cellának szeretnénk ugyanazt a 

hátteret, akkor jelöljük ki mindet. 

Lehetőség van a táblázat celláin belül egy újabb táblázat létrehozására, a cella újbóli felosztására. Ehhez a 

felosztani kívánt cellába állunk az egérkurzorral és a fent említett módszerrel elkészítjük a cellán belüli 

táblázatot. 

Viszonylag ritkán készítünk táblázatot a szövegszerkesztőben, mert a – kifejezetten erre a célra gyártott – 

táblázatkezelőből, a már formázott táblázat, másolható és beágyazható a dokumentumba. 

3.2. Bekezdésformázás 

A táblázat elkészült, természetesen a későbbiekben is bármikor megváltoztathatjuk a kinézetét. Következő lépés 

az adatok bevitele. Ez nem jelent mást, mint begépelni a nevet, beosztást, címet és az elérhetőségeket. Minden 

sor után kezdjünk új bekezdést (üssünk Enter-t), mert csak így fogjuk tudni kellőképp megformázni a 

névjegykártyát. A begépelt nyers szöveget ezután formázhatjuk, ez két részből tevődik össze: bekezdésformázás 

és karakterformázás. 

Ahogy arra a neve is utal, a bekezdésformázással a kijelölt bekezdések behúzását (távolság a bal és jobb 

margótól), térközének beállítását (előző bekezdéstől való távolság), sorainak igazítását (balra-, középre- vagy 

jobbra zárt, illetve sorkizárt) végezhetjük el. 

A kijelölt rész formázását többféleképp is elkezdhetjük: 

1. Eszköztár segítségével, 

2. Formátum menüben, illetve 

3. jobb egérgombbal előhívott helyi menün keresztül. 

Behúzás 

A behúzásnál adhatjuk meg, hogy milyen távolságra legyen a szövegünk jobb illetve bal széle a margóktól, 

valamint beállíthatjuk a típusát, azaz az első sor behúzását vagy a függősorokat. 

1. Első sor behúzása: bekezdések elején használjuk. Az első sor egy tabulátornyit beljebb kezdődik az alatta 

lévőkhöz képest. 

2. Függő sorok: felsorolásnál, listáknál használatos. Az első sor a bal oldali behúzásnál kezdődik, a többi sor a 

mérték mezőben beállított értékkel beljebb kezdődik. 
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3. Térköz, sorköz 

Itt állíthatjuk be, hogy mennyi hely legyen a bekezdések előtt és után (képpontban), illetve azt, hogy mekkora 

legyen a távolság az egyes sorok között (szimpla, másfeles, dupla vagy megadhatunk pontos értéket is). 

Igazítás 

Az igazítással a kijelölt bekezdés sorainak a margóhoz viszonyított helyzetét állíthatjuk be. 

Négyféle igazítás lehetséges: 

1. Balra zárt: a bekezdés minden sora a bal margóhoz igazodik. 

2. Jobbra zárt: a bekezdés minden sora a jobb margóhoz igazodik (pl. aláírásnál hasznos). 

3. Középre zárt: a bekezdés minden soránál ugyanannyi távolság van jobb- és bal oldalon is. 

4. Sorkizárt: a bekezdés minden sorának mindkét széle pontosan a margóig ér. 

Megjegyzés: táblázatok esetén a cella széleihez igazodik a szöveg. 

 

Szövegbeosztás 

        Beállíthatjuk az elválasztást és annak mikéntjét. Az elválasztás szükségtelen, ha sorkizárt igazítást 

használunk, hiszen így elválasztás nélkül kitöltött minden sorunk. Ezen a fülön kapott helyet a „Töréspont 

beszúrása”: itt oldal- vagy hasábtörés (új oldalra, illetve hasábba kerül a következő szövegrész) beszúrására 

nyílik lehetőségünk. Töréspontot a Beszúrás menü, Töréspont menüpontjából is illeszthetünk be. 

        A „Bekezdés egyben tartása” akkor használatos, amikor nem szeretnénk, hogy a lap aljánál vagy 

oldaltörésnél külön oldalra kerüljön a bekezdés vége. Az „Együtt a következővel” pedig azt jelenti, hogy egy 

oldalra kerül a következő bekezdéssel. 

        Az árvasor a bekezdésnek az a sora, ami egyedül marad a lap alján oldaltörésnél, a fattyúsor pedig az, 

amely az oldaltörésnél átkerül a következő oldalra. Kezelésük beállításával elkerülhetők az ilyen típusú 

esztétikai hibák. 

        Amennyiben bekezdésünket be szeretnénk keretezni, azt a Szegélyek fülön tehetjük meg, beállíthatjuk a 

szegély elrendezését, a vastagságát, színét és árnyékolását. 

3.3. Karakterformázás 

A kijelölt karakterek típusát, méretét, színét, stílusát és pozícióját, stb. tudjuk megváltoztatni az előhívott 

ablakban. A kijelölt rész formázását többféleképpen is elkezdhetjük: 

1. Eszköztár segítségével, 

2. Formátum menüben, illetve 

3. jobb egérgombbal előhívott helyi menün keresztül. 

         A megjelenő ablak alján egy szövegdobozban látjuk a változásokat egy mintamondaton. Az első fülön 

tudjuk beállítani a betű típusát, stílusát (Félkövér, Dőlt, Aláhúzott) és a méretét (a méretet képpontban adhatjuk 

meg). 

 

Megjegyzés: figyeljünk rá, hogy nem ugyanakkora minden betűtípus mérete ugyanannál a képpontszámnál. Ez 

nyomtatási, illetve olvashatósági szempontból fontos lehet. 
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A Betűhatások fülön állíthatjuk be a betű színét, illetve a felülvonás, áthúzás és aláhúzás típusát. Amennyiben 

alsó vagy felső indexet szeretnénk használni (pl. m2), azt a Pozíció fülön állíthatjuk be. Egy példa: „betűmérete 

12-es méretű, betűtípusa Times New Roman, vagy hasonló betűtípusú”1. Az 1.sz. mellékletben található 

példában a név 16-os félkövér, a beosztás 11-es, az elérhetőségek pedig 8-as betűmérettel készültek 

        Ezekkel az ismeretekkel, megformázhatjuk a névjegykártyánkat. Sokféle létezik: van, amelyik középre 

igazított, de van jobbra-, illetve balra igazított is, a kinézete a fantáziánkra van bízva. Természetesen csak egy 

cellán kell elvégeznünk a formázást, mert a másolással az is átmásolódik a többi cellába. 

3.4. Nyomtatás 

Az elkészült névjegykártyákat szeretnénk kinyomtatni is. Ez a Fájl menü Nyomtatás pontján vagy az 

Eszköztáron található Nyomtatás ikonnal, illetve a Crtl+P billentyűkombinációval is megtehetjük. Mielőtt ezt 

megtennénk, érdemes megnézni a nyomtatási képet, ennek parancsát is a Fájl menüben találjuk. A nyomtatási 

képen az a formátum látható, ami a kinyomtatott dokumentumon fog szerepelni. A megjelenő dokumentumot 

lapozhatjuk, kinagyíthatjuk a jobb láthatóság érdekében, és elindíthatjuk a nyomtatást is. Az előnézet bezárása 

gombra kattintva térhetünk vissza az eredeti dokumentumhoz. Amennyiben megfelel a dokumentum, 

elkezdhetjük a nyomtatást. A nyomtatás funkciót választva még nem indul el a nyomtatás, előtte a nyomtatás 

beállításait kell elvégeznünk. 

 

6. ábra: Nyomtatás ablak 

A megjelenő ablakban (6. ábra) először a nyomtatót kell kiválasztanunk, itt van lehetőség a Fájlba nyomtatásra. 

Ez azt jelenti, hogy egy általunk kiválasztott helyre elmentjük a dokumentum Image fájlját, amit a későbbiekben 

a szövegszerkesztő megnyitása nélkül tudunk kinyomtatni. A Tulajdonságok gomb megnyomásával egy 

ablakban állíthatjuk be az oldalméretet, illetve azt, hogy álló vagy fekvő tájolású legyen a kinyomtatott 

dokumentum. Az ablak alsó felén kell kiválasztanunk a Nyomtatási tartományt. Alapesetben az Összes oldal 

gomb van kijelölve, ám ha csak meghatározott oldalakat szeretnénk kinyomtatni, válasszuk az Oldalak gombot. 

A szövegdobozba írhatjuk be a nyomtatandó oldal vagy oldalak oldalszámát, több oldal esetén veszővel kell 

elválasztani a számokat. Megadhatjuk azt is, hogy mennyi példányban nyomtatjuk a dokumentumot, ez 

alapesetben egy példány. A bal alsó sarokban lévő Beállítások gombra kattintva egy újabb ablak jelenik meg. Itt 

állíthatjuk be a nyomtatás tartalmát (kép, táblázat, stb.) és színét, valamint itt választhatjuk ki a páros, illetve 

páratlan oldalak nyomtatását (ez akkor hasznos, ha a lap mindkét oldalára szeretnénk nyomtatni). 

Most, hogy megismerkedtünk a névjegykártya készítése során alkalmazható „fogásokkal”, egy szintén igen 

hasznos szövegszerkesztési példa következik, az önéletrajz elkészítése. 

                                                           
1 2009-2010 EKTF Tanulmányi és vizsgaszabályzata 
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4. Önéletrajz 

Tanulmányaink befejeztével az első dolgunk a munkakeresés. Ennek feltétele egy szakmai önéletrajz 

elkészítése. Napjainkban szinte minden munkahelyen csak nyomtatott formában fogadják el az önéletrajzunkat. 

Az Interneten több helyen is találhatunk sablont az elkészítéséhez (keresőbe írjuk be: önéletrajz minta), de 

ennek ellenére nekünk kell megalkotnunk a sajátunkat. Ehhez az eddig megszerzett tudáson kívül a következő 

ismeretek szükségesek: 

1. kép beszúrása, 

2. felsorolás, 

3. helyesírás ellenőrzés. 

4.1. Kép beszúrása 

Nem csak az önéletrajzban kell képet megjelenítenünk, sok más dokumentumban is szükség lehet 

szemléltetésre, magyarázatra és sokszor a legjobb eszköz egy kép. Egy jól kiválasztott kép sok felesleges 

magyarázattól kímélhet meg minket. Lehet az egy művész alkotása, egy ritka élőlény, egy kapcsolási rajz vagy 

folyamatábra. 

A beszúráshoz válasszuk a Beszúrás menü Kép menüpontjánál a Beszúrás fájlból parancsot. Ekkor az előugró 

ablakban tallózva kiválaszthatjuk a beszúrni kívánt képet. A Megnyitás gomb megnyomása után a 

dokumentumunkban megjelenik a kiválasztott kép, valamit a kép eszköztár. A képet jobb egérgombbal 

megfogva vonszolhatjuk, vagy a zöld kis négyzeteknél méretezhetjük is, de igazíthatjuk ugyanazzal a 

módszerrel, mint a bekezdéseket (jobbra zárás, balra zárás, középre zárás). A megjelenő eszköztáron néhány 

alapbeállítást végezhetünk el. A szűrő ikon alatt állíthatjuk be képünkön a hatásokat: invertálás, simítás, élesítés, 

zaj, öregítés, stb. Az ablakban beállíthatjuk a kép színét és átlátszóságát is, valamit tükrözhetjük is. A menüsor 

alatti eszköztáron látható három ikon, ezekkel lehet beállítani a kép körbefuttatásnak módjait, melyek az 

alábbiak lehetnek. 

1. Nincs körbefuttatás: ekkor a kép két oldalán üres hely marad. 

2. Körbefuttatás minden oldalon: ekkor a kép beágyazva helyezkedik el a szövegben. 

3. Keresztülfuttatás: ekkor a szöveg a kép alatt fog végigfutni (az átlátszóság növelésével érhető el, hogy 

láthatóvá váljon a szöveg a kép felett). 

A Formátum menü Kép menüpontjára kattintva vagy a képen dupla bal egérgomb kattintással hívható elő a 

„Kép” nevet viselő ablak, ahol részletesebben, aprólékosabban formázhatjuk a képet. 

        Ezek a hatások külön-külön vagy együtt is alkalmazhatók, attól függően, milyen stílusban szeretnénk 

megjeleníteni a képet. 

4.2. Felsorolás 

A kép beszúrásával meglennénk, következhet az iskolai végzettségek, illetve az előző munkahelyek listája. 

Ehhez felsorolást használunk. Dokumentumainkban gyakran használunk felsorolást, mert áttekinthetőbbé, 

érthetőbbé teszi a szöveget. 

Felsorolás és sorszámozás elindítható: 

1. Eszköztár ikonjaival. 

2. Formátum menüből. 

3. Jobb egérgomb megnyomásával előhívható helyi menüből. 

A Megjelenő ablakban kiválaszthatjuk, hogy felsorolást vagy számozást szeretnénk használni és az előre 

meghatározott típusok közül válogathatunk. Kiválasztva a megfelelőt, már tölthetjük is fel a listánkat adatokkal, 
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az Enter billentyű leütésével hozhatjuk létre a következő listapontot. Listánk végén kikapcsoljuk a felsorolást az 

eszköztáron vagy egyszerűen kitöröljük a felesleges listapontot és folytathatjuk a szövegbevitelt. 

4.3. Helyesírás ellenőrzés 

A szöveg bevitelével elkészültünk. Érdemes ilyenkor átvizsgálnunk a begépelt szöveg nyelvtani helyességét. 

Önéletrajznál – a terjedelme miatt – ez nem feltétlenül okoz problémát. Nagyobb dokumentumok esetén viszont 

hibákat keresve végigolvasni, hosszú és aprólékos munka lenne, így dolgozhatunk a Writer beépített helyesírás 

ellenőrzőjével is. 

 

7. ábra: Helyesírás és nyelvhelyesség ellenőrző 

A helyesírás és nyelvhelyesség ellenőrző megnyitható: 

1. Az Eszközök menüből 

2. Hibás szó felett előhívható a helyi menüből (jobb egérgombbal kattintunk) 

3. F7-es gomb megnyomásával 

Elindítás után a program a kijelölt szöveg elejétől a vége felé haladva (ha nem jelölünk ki semmit, akkor az 

egész szöveget megvizsgálva), egyesével megmutatja nekünk az általa hibásnak vélt szavakat, illetve azokat a 

helyeket, ahol kimaradtak az írásjelek. A megjelenő ablakban beállathatjuk az ellenőrzés nyelvét: angol, német 

és magyar közül választhatunk. 

Amikor a helyesírás ellenőrző hibás szót talál, megáll (7. ábra). A felső szövegdobozban a hibás mondatot látjuk 

– pirossal kiemelve a hibás szó –, az alsóban pedig a javaslatokat a hibás szó cseréjére. Amennyiben cserélni 

szeretnénk a szót, válasszuk ki a megfelelőt és nyomjuk meg a Csere gombot. Amennyiben az összes olyan 

mondatot ki szeretnénk javítani, amiben ez a hibás szó van, válasszuk a Mindet cseréli lehetőséget. Abban az 

esetben, ha nem szeretnénk kijavítani a szót, az ellenőrzést a Mellőzés egyszer gomb megnyomásával 

folytathatjuk. A Mindent mellőz opció választásával a találati listából az összes olyan mondat kimarad, amiben 

az adott hibás szó szerepel. 

A Beállítások gomb alatt egy újabb ablak rejtőzik. Itt a „Helyesírás-ellenőrzés gépelés közben” és a 

„Nagybetűvel kezdődő szavak ellenőrzése” négyzeteket mindenképp érdemes kipipálni (elméletileg 

alapbeállításban be vannak kapcsolva, de hasznos ellenőrizni). Amennyiben csak egy-egy szót szeretnénk 

javítani, megtehetjük a helyi menüben (jobb egérgomb), élve az „Automatikus javítás” nyújtotta lehetőséggel. 

Itt a Writer által felkínált szavak közül választhatjuk ki, melyikre szeretnénk kijavítani a hibás szót, írásjelet. 
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5. Receptes könyv 

Eddig megszerzett tudásunkat kibővítve, nagyobb terjedelmű, bonyolultabb dokumentumot is képesek leszünk 

készíteni. Egy recept könyv példáján (3. sz. melléklet) keresztül jutunk közelebb ezekhez ismeretekhez. Egy 

ilyen könyv oldalain felsorolást, képet, megformázott szöveget láthatunk, ezeket már képesek vagyunk 

elkészíteni. 

Eddigi ismereteinken túl a következőkre lesz szükségünk: 

1. Szöveg beszúrása 

1. Lábjegyzet 

2. Élőfej, élőláb 

3. Tartalomjegyzék 

4. Oldaltörés 

5.1. Szöveg beszúrása 

Egy receptes könyvnél, de sok más helyzetben is, szükség lehet arra, hogy kész, máshonnan szerzett szövegrészt 

jelenítsünk meg a dokumentumban. A példánknál maradva, egy elektronikus levélben elküldött, vagy az 

Interneten talált receptet, recepteket szeretnénk a könyvünkben bemutatni. Ezeknek a begépelése időigényes és 

körülményes. Erre a legegyszerűbb módszer a „másolás-beillesztés”. 

A másolni kívánt szövegrészt az egér bal gombjának lenyomva tartásával jelöljük ki, majd a jobb egérgomb 

megnyomásával előhívott helyi menüből válasszuk a Másolás funkciót, vagy nyomjuk meg a Ctrl+C 

billentyűket. Ekkor a kijelölt szövegrész a számítógép vágólapjára kerül. A kívánt helyre történő beillesztés a 

Szerkesztés menü Beillesztés pontjával vagy a Ctrl+V billentyűkombinációval érhető el. Ennek megvannak a 

hátulütői is, mert a beilleszteni szánt szöveg az esetek túlnyomó többségében már formázott és problémákat 

okozhat a szépen megszerkesztett dokumentumunkban. Ennek elkerülése végett, válasszuk a Szerkesztés menü 

Irányított beillesztés pontját. Ekkor egy ablakban kiválaszthatjuk, hogy formázott illetve formázás nélküli, nyers 

szöveget szeretnénk beilleszteni. A beillesztett formázatlan szöveget, már saját ízlésünk szerint módosíthatjuk. 

5.2. Lábjegyzet 

Szövegszerkesztés során vagy éppen receptes könyv készítése során gyakran találkozunk olyan helyzetekkel, 

amikor egy szövegrész magyarázatra szorul, vagy például fel szeretnénk tüntetni egy idézet szerzőjét, 

megmagyarázni egy összetevőt. Ezekben az esetekben van segítségünkre a lábjegyzet2. 

A beszúráshoz vigyük a kurzort a megmagyarázni kívánt szó vagy mondat végére, majd válasszuk a Beszúrás 

menü Lábjegyzetek és végjegyzetek parancsát. A megjelenő ablakban beállíthatjuk a számozást és azt, hogy 

lábjegyzetet vagy végjegyzetet szeretnénk beszúrni (a végjegyzet a dokumentum végére kerül, a lábjegyzet az 

oldal aljára). Az ablak eltűnése után láthatóvá válik a kívánt szövegrész után egy úgynevezett horgony, ami alap 

esetben egy szám, valamint a lap alján ugyanaz a szám. Ez utóbbi szám mellé írhatjuk a magyarázatot, amit 

bármikor módosíthatunk. A lábjegyzet mindig annak az oldalnak az aljára kerül, ahol az aktuális szó található 

(kivágás, oldaltörés esetén is). 

5.3. Élőfej, élőláb 

Egy igényesen elkészített dokumentum nem csak a szöveget tartalmazza, hanem különböző információkat is. 

Vannak esetek, amikor a dokumentum teljes tartalmának minden oldalán szeretnénk feltüntetni valamilyen 

információt, pl.: oldalszám, szerző neve, dátum, stb. Az élőfej minden oldal tetején, az élőláb minden oldal alján 

megjelenő szöveget jelenti. 

                                                           
2 Lábjegyzet: a Lap alján található magyarázat, hivatkozás. 
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A Beszúrás menüben választhatunk élőfej vagy élőláb beszúrása közül. A beszúrás után a kurzort hagyjuk az 

élőfejen vagy élőlábon (attól függően hova szeretnénk beszúrni az adott mezőt) és válasszuk a Beszúrás menü 

Mezők rovatát. Itt az alábbi mezők beszúrása közt válogathatunk: 

1. Dátum 

2. Idő 

3. Oldalszám 

4. Oldalak száma (a dokumentum összes oldalának a száma) 

5. Tárgy 

6. Cím 

7. Szerző 

8. Egyéb mező (itt egy ablakból egyéni mezőket szúrhatunk be) 

Az élőfejbe, élőlábba beszúrt mezőt ugyanúgy tudjuk formázni, mint a szöveg többi részét. 

5.4. Tartalomjegyzék 

Egy könyv akkor teljes, ha tartalmaz tartalomjegyzéket is, aminek célja, hogy áttekintést nyújtson a tárgyalt 

témakörökről. Ez azonban nem abból áll, hogy begépeljük a dokumentum elejére. Az OOWriter-ben 

készíthetünk tartalomjegyzéket, ami nem más, mint a címsorok listája. Címsort hozhatunk létre magunk is, de a 

szövegszerkesztő tartalmaz előre elkészített címsorokat is. Első lépésként a tartalomjegyzékben megjeleníteni 

kívánt bekezdéscímeket egyforma címsorral formázzuk (pl.: Címsor1). Ezután a kurzorral álljunk a 

dokumentumban arra a helyre, ahova a tartalomjegyzéket szeretnénk beszúrni. Válasszuk a Beszúrás menü 

Jegyzékek/Jegyzékek menüpontját, ekkor egy Jegyzék beszúrása nevű ablak jelenik meg. A bal oldalon 

láthatjuk a tartalomjegyzék mintáját, a jobb oldalon pedig különböző füleken a beállításokat. A Jegyzék 

létrehozása rovatban a Maximális szintnél állíthatjuk be a tartalomjegyzék mélységét (a tartalomjegyzék 

mélysége az eltérő címsorok számától függ). 

5.5. Oldaltörés 

Nagyobb terjedelmű dokumentumokban, találkozunk olyan helyzetekkel, amikor egy szövegrészt külön oldalon 

szeretnénk megjeleníteni a többihez képest. Ezt megtehetnénk úgy is, hogy feltöltjük a területet sorközökkel 

(Enter-ekkel) a lap aljáig, de amint ezt már fentebb említettük, ez gépelési hibának számít, emellett még 

gondokat is okozhat. Ezt a problémát tudjuk precízen megoldani az oldaltöréssel. Nem kell mást tennünk, mint a 

bekezdés végére állni a kurzorral, majd a Beszúrás menü, Oldaltörés pontjára kattintani és itt az Oldaltörést 

választani. Ugyanezt megtehetjük abban az esetben is, amikor hasábokat szeretnénk elválasztani, ekkor a 

megjelenő ablakban a Hasábtörést kell választanunk. 

6. Kérdőív 

Nem csak hivatalos helyeken, de a hétköznapi teendőink során is találkozunk olyan helyzetekkel, amikor egy 

levelet, kérdőívet vagy meghívót több címzettnek szeretnénk kinyomtatni vagy elküldeni. Nagyszámú címzett 

esetén külön-külön személyre szabottan megcímezni hosszadalmas és fáradtságos munka lenne. E probléma 

megoldásában nyújt segítséget a körlevél. Elég létrehoznunk egy törzsdokumentumot és egy címlistát és a 

Writer Körlevéltündér segítségével az egyenkénti begépelésnél egyszerűbben és gyorsabban hozhatunk létre 

személyre szabott dokumentumokat. 

Egy kérdőív példáján keresztül megnézzük, hogyan is kell egy körlevet elkészíteni. Eddigi tudásunkon felül a 

következők ismeretére lesz szükségünk: 

1. Hasábok készítése 

2. Körlevél létrehozása 
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6.1. Hasábok készítése 

Amennyiben a kérdőívünkben rövid kérdések szerepelnek (nem töltik ki a lap szélességét) érdemes a szöveget 

hasábokra bontani. Így kevesebb helyen is elfér a szöveg, emellett mutatósabb is. A szövegszerkesztő 

programokban lehetőség van a bekezdés hasábokra tagolására. Ennek eléréséhez nincs más dolgunk, mint 

kijelölni a hasábokra szelni kívánt részt, majd a Formátum menü Hasábok menüpontjára kattintani. Az előugró 

ablakban beállíthatjuk, hogy hány felé szeretnénk bontani a bekezdést, illetve megadhatjuk a hasábok 

egymáshoz való igazítását, arányát, valamint a választóvonalat. 

6.2. Körlevél létrehozása 

Az elkészült kérdőív megcímzése következik, amit körlevél segítségével készítünk el. Válasszuk az Eszközök 

menü Körlevéltündér parancsot. Ekkor egy ablak jelenik meg, aminek bal oldalán az elkövetkezendő lépések 

sorát látjuk (8. ábra). 

 

8. ábra: Körlevéltündér 

Az első lépés a kiindulási dokumentum kiválasztása. Abban az esetben, ha a kérdőívünk nincs megnyitva, 

válasszuk a Létező dokumentum használata pontot és tallózzuk ki az elmentett dokumentumot. Kiválasztás után 

nyomjuk meg a Tovább gombot. 

Második lépésként kiválaszthatjuk a dokumentum típusát. Válasszuk a Levél sort és lépjünk a következő pontra. 

Harmadik lépésként ki kell választanunk a címlistát, címblokkot. Abban az esetben, ha nem készítettünk még 

ilyet, nyomjuk meg a Másik címlista kiválasztása gombot, ekkor egy újabb ablak jelenik meg. Itt a Létrehozás 

gombra kattintva egy harmadik ablak jelenik meg (9. ábra). Ebben az ablakban történik a címlista létrehozása. 

Itt a baloldalon láthatjuk egymás alatt a címlista elemeit, ezekhez hozzá is írhatunk és törölhetünk is belőlük, ha 

megnyomjuk a Testreszabás gombot. Esetünkben nem kell minden rovatot kitöltenünk, csak a névre és címre 

vonatkozókat. 

Amikor végeztünk az első címzettel, az Új gombra kattintva tölthetjük ki a következő személyre vonatkozó 

adatokat. Ezt a műveletsort addig folytatjuk ameddig minden címzettet belevettünk a címlistánkba. Amikor 

végeztünk a bevitellel az Ok gomb megnyomása után mentjük el a címlistát (ezt a műveletet csak egyszer kell 

elvégeznünk, mert az elmentett címlista a következő alkalmakkor is használható). 
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9. ábra: Új címlista létrehozása 

A címlistával elkészültünk, következhet a negyedik lépés, a címblokk beállítása. Az Egyebek, majd a megjelenő 

ablakban a Szerkesztés gombra kattintva végezhetjük el a címblokk szerkesztését. Itt elvehetünk, illetve 

hozzáadhatunk címzéselemeket a listához, és a jobb oldalon lévő nyilak segítségével átrendezhetjük azokat 

(ellenőrizzük a vezetéknév és a keresztnév sorrendjét). Tovább lépve a megszólítás részleteit tudjuk beállítani. 

Ötödik lépésként a címblokk és a megszólítás pozícióját állíthatjuk be a dokumentumon, az ablak jobb oldalán a 

változásokat a mintán láthatjuk. 

Következő lépésként lehetőségünk nyílik a dokumentumok esetleges szerkesztésére, utómunkálatokra, ekkor 

van módunk a címblokk méretezésére és mozgatására (a kurzor segítségével méretezhetjük, vonszolhatjuk). 

Hetedik lépésben még mindig a dokumentum testreszabása történik, de itt már csak a törzsdokumentumot tudjuk 

formázni, bővíteni. 

A Következő gombra kattintva utolsó lépésként elmenthetjük, nyomtathatjuk vagy e-mailként elküldhetjük a 

személyre szabott körlevelet. 

A szövegszerkesztés alapvető ismereteit elsajátítva, térjünk át a szintén hasznos táblázatkezelési témánkra. 

Tábázatkezelés 

Mire is jó a táblázatkezelő program? Ez a kérdés általában azokban merül fel, akik nem használtak még 

komolyabban ilyen szoftvert. Azt mondhatnák: nincs szükségem ilyen programra, hiszen a Writer-ben, vagy a 

Word-ben is lehet táblázatokat létrehozni. Azt viszont nem tudják, hogy egy ilyen program sokkal többre képes, 

mint hinnék. Nem csak „órarendet” tudunk vele készíteni, hanem komoly számításokat lehet végezni vele, 

egyszerre sok adattal, ráadásul gyorsan és könnyedén. Majd ezen adatok felhasználásával, tetszőleges típusú, 

méretű és színű diagramokat tudunk pár kattintással készíteni. Ehhez nyújt segítséget az Open Office Calc. 

Egy táblázatkezelő program feladatai és előnyei: 

1. Nagy mennyiségű szám, szöveg, adat tárolása és feldolgozása. 

2. A számadatokkal egyszerű és bonyolult (pl.: pénzügyi, statisztikai) számítási műveletek elvégzése. 

3. A programba épített függvények használati lehetősége. 

4. Adatok könnyebb áttekinthetősége, egyes értékek gyors megtalálása. 

5. Látványos ábrázolás grafikonon, diagramon. 

7. Az ablak részei 
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Menüsor: a címsor alatt található, ebből választhatjuk ki az adott elvégzendő szerkesztési feladatot. Itt a 

menükön belül minden lehetséges funkció megtalálható, elérhető a megfelelő csoportosításban. 

Eszköztárak: Általában a menüsor alatt a bal oldalon találhatjuk az eszköztárak közül a láthatóakat. Minden 

fontos feladatcsoportnak saját eszköztára van, ezek közül többet is láthatóvá tehetünk, de csak azokat érdemes, 

amiket használunk. Emiatt más-más gépen más lehet az elrendezés. Az eszköztárak eszközgombokat 

tartalmaznak, ezek segítségével a leggyakrabban használatos parancsok közvetlenül a munkafelület mellől 

érhetők el. Az eszköztárak, ha nincs rá szükségünk, kikapcsolhatók. Erre szolgál a Nézet legördülő menü 

Eszköztárak almenüje. 

Képlet eszköztár: A képlet eszköztár szolgál az egyes cellák tartalmának a megjelenítésre. A képlet eszköztár a 

mutató funkción túl arra is alkalmas, hogy a beíró kurzorunkat a beíró sávba mozgatva módosíthassunk a cella 

megjelenő tartalmán, ha szükséges. 

Görgetősávok: A görgetősávok arra szolgálnak, hogy a táblázatunkat a vízszintes és függőleges irányba 

mozgatni tudjuk, hiszen a képernyőn a táblázat egészének általában csak egy részletét láthatjuk. 

Munkalap: Ez tulajdonképpen az a táblázat, amiben dolgozunk, oszlopokba és sorokba rendezett cellákból áll. 

Lapfülek: Egy ablakban általában egy munkafüzet van nyitva, ami munkalapoknak nevezett táblázatokból áll. 

Ezek között lehet váltogatni a lapfülek eszközzel. 

Állapotsor: A képernyő alján találjuk. Ebben hasznos információkat olvashatunk a táblázatunkról, illetve a 

munka menetéről. 

8. Cella, sor, oszlop, tartomány, munkalap 

Egy táblázatkezelő táblázatokkal dolgozik, ezért most nézzük meg, mi is az a táblázat. A táblázat egy sorokból 

és oszlopokból álló rács. Az oszlopokat nagybetűkkel jelöljük (pl.: A. D, Z, AG, ALP stb.), a sorokat pedig 

számokkal (2, 124, 2379, stb.). 

Egy sor és egy oszlop metszete a cella. Egy cella egy adatot tartalmazhat, máskülönben nem tud vele 

műveleteket végrehajtani a program. Minden cellának külön neve van, ez azért szükséges, hogy tudjunk rájuk 

konkrétan hivatkozni. Egy cella neve az őt meghatározó oszlop betűjéből és a sor számából tevődik össze (pl.: 

A1, B24, BA251), ezzel a névvel tudunk egy cellára hivatkozni. A sorok azonosítója a sor elején, az oszlopoké 

pedig az oszlop tetején látható. Ha rákattintunk egy cellára, akkor a Calc a cella azonosítóját kiírja nekünk a bal 

felső részben található névdobozba. 

Bármely, a munkalapon található, több cellából álló téglalapot cellatartománynak nevezzük. Egy tartományra 

mindig az őt meghatározó két cellaazonosítóval hivatkozunk, elválasztásukhoz kettőspontot használunk. A 

tartomány bal felső cellaazonosítója, „:” a tartomány jobb alsó cellaazonosítója, pl.: (A1:C5), (C4:E8), ezek 

3*5-ös tartományok. 

 

10. ábra: A1:C5 tartomány 

Az OOCalc-ban nem csak egy táblázattal tudunk egyszerre dolgozni, hanem többel is. Egy-egy táblázat egy-egy 

munkalapon van. Ezek közt váltani az alul elhelyezkedő fülekkel tudunk, vagy a Ctrl+Page Up és a Ctrl+Page 

Down gombokkal. A füleken a munkalapok nevei olvashatók, ezek alapbeállításként a munkalap1, munkalap2, 

stb. nevet viselik. Jobb egérgombbal a fülre kattintva érhetjük el a fülhöz tartozó helyi menüt, és itt végezhetjük 

el a munkalap kezelését (törlés, beszúrás, kivágás, átnevezés, áthelyezés). 

9. Adatok bevitele 
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Egy táblázat elkészítése mindig az adatok bevitelével kezdődik. Ha egy cellára rákattintunk, akkor körülötte 

vastagabb fekete kerettel jelzi nekünk a Calc, hogy az egy aktív cella. Az adatbevitelt mindig az aktív cella 

kijelölésével kezdjük. Ez megtehetjük egérrel, vagy a billentyűzet segítségével is. 

1. Kurzormozgató billentyűk: a cellakijelölőt a megadott irányba mozgatja 

2. Enter: A cellakijelölőt egy sorral lejjebb viszi 

3. Tab gomb: a cellakijelölőt eggyel jobbra viszi 

4. Home gomb: ugrás a sor első cellájára 

5. Ctrl+Home: ugrás az A1-es cellára 

Ha sikeresen kiválasztottuk a cellát, elkezdhetjük az adat bevitelét. Ezt megtehetjük közvetlenül az aktív cellába 

írva, vagy a táblázat felett lévő szerkesztőlécbe írva is (a szerkesztőlécen mindig az aktív cella tartalma látszik!). 

Az adatbevitelt bármely kurzormozgató billentyű segítségével befejezhetjük, kivéve, ha a szerkesztőlécbe írunk 

közvetlenül. Ekkor csak a Tab, vagy az Enter billentyűkkel tudjuk befejezni a bevitelt. 

Automatikus feltöltés 

Ez a funkció az adatbevitel megkönnyítését szolgálja. Ha pl. számsorozatot, vagy napokat, hónapokat 

szeretnénk bevinni a táblázatunkba, be kellene írnunk az egész sorozatot. Az automatikus feltöltés funkciónak 

köszönhetően, ez a megoldás a múlté. Elég annyit tennünk, hogy a sorozat első két tagját beírjuk egymás mellé, 

vagy alá, majd kijelöljük ezt a két cellából álló tartományt. A második cella jobb alsó sarkán lévő fekete 

négyzetet megfogva (ilyenkor az egérkurzor átvált fekete keresztre) húzzuk a kurzort a feltölteni kívánt 

területre. Az egér felengedésével, meg is jelennek a kívánt adatok. Ezzel a módszerrel egyszerűbb 

számsorokkal, hónapok és napok neveivel tölthetjük fel tartományainkat gyorsan és könnyedén. 

10. Cellaformázások 

Egy táblázatban lévő adat sokféleképpen formázható, hasonlóan a szövegszerkesztőhöz. Ezt kétféleképpen is 

megtehetjük: Formátum menü Cellák formázása menüpontra kattintva vagy a formázni kívánt cellán a helyi 

menüben is megtaláljuk a cellák formázása pontot (jobb egérgomb). 

Az első fül a számok nevet kapta, itt állíthatjuk be a cellánk adattípusát. Sok adattípust találunk itt, például a 

következők: szám, szöveg, dátum, idő. 

1. A szám adattípus a leggyakrabban használt. Ezzel az adattípussal tudunk számításokat végezni. Fontos, hogy 

a számon kívül nem lehet semmi más a cellában, mert különben a táblázatkezelő nem tudja, vagy rosszul 

értelmezi az adatot! 

2. A szöveg adattípusba tartoznak a különféle megnevezések, mértékegységek, személynevek, de a személyi 

szám vagy a telefonszám is, hiszen ezekkel nem végzünk számolásos műveleteket. 

3. A dátum, idő formátumokkal időbeli eltéréseket tudunk számolni, hiszen ha ezt a formátumot használjuk, 

akkor a táblázatkezelőnk tudja, hogy nem 10-es számrendszerben kell számolnia. Pl.: két dátum közt eltelt 

napok száma. 

Jobbról a második fül a betűkészlet. Itt az általános karakterformázási lehetőségek beállításai találhatók: 

betűtípus, stílus és -méret. 

A következő menüpont a betűhatások menüpont. Itt a betű színét, a kiemelés, felülvonás, áthúzás és aláhúzás 

típusát állíthatjuk. 

Az igazítás fülön az adat cellában elfoglalt pozícióját állíthatjuk be vízszintes és függőleges irányban. 

A szegélyek menüponton a szegély elrendezését, stílusát, színét és a margókat állíthatjuk. 

A következő menüpontban kiválaszthatjuk a háttér színét. 

Ezek a beállítások csak a kijelölt cellára, illetve tartományra lesznek érvényesek. 
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Sormagasság, oszlopszélesség beállítása. 

Gyakran előfordul, hogy az adat hossza, vagy a használt karakter mérete miatt, szükséges a sorok és/vagy 

oszlopok méretének a megváltoztatása. Az egérkurzort az állítandó oszlop feje és a szomszédos fej találkozási 

pontjára visszük. Ha az egérkurzor felveszi a „kettős nyíl” formát, akkor tudjuk szabadon állítani az oszlop 

szélességét. Amennyiben ugyanígy járunk el a sorok esetében, akkor azok magasságát állíthatjuk. A találkozási 

pontra duplán kattintva, a táblázatkezelő olyan sormagasságot illetve oszlopszélességet állít be, melyben a cella 

adatai pont elférnek. Ha több sor vagy oszlop méretét szeretnénk beállítani, akkor ki kell jelölnünk őket, majd a 

formátum menüben a sor, vagy oszlop menüpontra kattintva állíthatjuk be a magasságot vagy szélességet. 

11. A legfontosabb függvények 

A Calc-ban nem csak matematikai alapműveletekkel tudunk számolni, használhatunk beépített függvényeket is. 

A függvények az általunk megadott adatokból – a függvény feladata szerint – kiszámítanak és eredményül 

visszaadnak egy értéket (például összeget, átlagot számítanak, egy adott tartományban megkeresnek legkisebb 

vagy legnagyobb értékeket, megszámolnak előfordulásokat vagy logikai kapcsolatokat vizsgálnak). 

Egy függvény a következőképp néz ki: 

Függvénynév (paraméter1; paraméter2; paraméter3; ...) 

A függvényeket vagy a „Függvénytündér” segítségével, vagy egyénileg beírva hívhatjuk elő. Lássuk az 

egyszerűbb változatot! Az eszköztáron rákattintunk az f(x) feliratú gombra, ekkor egy ablak jelenik meg, a 

„függvénytündér” (11. ábra) és itt látható az összes függvény. Az Open Office.org angol függvényneveket 

használ (a Microsoft Office magyar függvényneveket a magyar nyelvű változatban). 

 

11. ábra: Függvénytündér 

Amikor kiválasztjuk valamelyik függvényt, a jobb oldalon láthatóvá válik a függvény szintaktikája. Így könnyen 

behelyettesíthetjük a celláinkat az oldalsó vagy alsó szövegdobozokba. 

A másik lehetőség, hogy az aktív cellába írt „=” jellel kezdve, magunk írjuk be a függvényt. Ehhez 

természetesen ismernünk kell az adott függvényt. 

Nézzük meg a legfontosabb függvényeket. 

SUM függvény 

Egyszerű összeadást végez el, de nem kell egyesével összeadnunk a számokat, lehetőség van tartományok 

összeadására is. 
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=SUM (szám1; szám 2; …; szám N-1; szám N)        =SZUM(B1:B237) 

MIN, MAX függvények 

Megkeresik a kijelölt tartományban a legkisebb, illetve a legnagyobb értéket. 

=MIN (szám 1:szám N)        =MAX(F12:F44) 

AVERAGE (átlag) függvény 

Megadja egy tartomány matematikai átlagát. 

=AVERAGE (szám 1: szám N)        =AVERAGE (B2:C9) 

TODAY() függvény 

Ha egy tetszőleges cellába beírjuk =TODAY (), akkor abban a cellában a mai dátum jelenik meg. Használata 

azért előnyös, mert ha a későbbiek folyamán ezt a táblázatot használjuk, ebben a cellában mindig az aktuális 

napi dátum jelenik meg. 
 

Áru Raktáron (Kg) Egységár (Ft/Kg) Áru értéke (Ft) Áru értéke (Euro) 

Burgonya 320 40 12800 47,23 

V. Hagyma 250 48 12000 44,28 

Alma 175 120 21000 77,49 

Paprika 60 290 17400 64,21 

Narancs 50 233 11650 42,99 

Dióbél 15 1999 29985 110,65 

Banán 50 250 12500 46,13 

legtöbb: 320 1999 29985 110,65 

legkevesebb: 15 40 11650 42,99 

összesen: 920 2980 117335 432,97 

átlagosan: 131,43 425,71 16762,14 61,85 

12. ábra: Példa függvények használatára 

12. Diagramok 

Két vagy több tényező kölcsönös összefüggését, változását, arányát szemléltető ábrát diagramnak nevezzük. Ez 

nem jelent mást, mint hogy a táblázatunk adatait, egy szemléletes grafikus ábrán jelenítjük meg. A diagramokat 

sokféle információ közlésére fel lehet használni. De nem mindegy mikor milyen típusú diagramot használunk. 

Pl.: a pénz árfolyam ingadozásának szemléltetésére nem megfelelő a kördiagram, stb.. Mindig az adatsor 

természetéhez illő, leginkább kifejező diagramtípust kell választanunk. Nézzük tehát a leggyakrabban használt 

diagramtípusokat: 

Oszlopdiagram: Adott idő alatt végbement változásokat szemléltet. Az értékek függőlegesen, a kategóriák 

vízszintesen helyezkednek el. Segítségével jól összehasonlíthatóak az adatok, illetve jól szemléltethető a 
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változás (4. sz. melléklet). Az oszlop diagrammal gyakorlatilag megegyezik a sávdiagram, azzal a különbséggel, 

hogy a sávdiagramban az oszlopok vízszintesen helyezkednek el. Ide tartozik még a halmozott oszlopdiagram, 

mely az egyedi elemek egészhez való viszonyát prezentálja. Az egyes adatokat szimbolizáló oszlopok egymásra 

kerülnek. Ezeknél a diagramtípusoknál a hangsúly az összehasonlításon van! 

Pont és vonaldiagram: Adott időszakot egyenlő nagyságú intervallumokra osztva az adatok változását 

szemlélteti az adott időszakban (5. sz. melléklet). A változás mértéke helyett inkább az idő múlására és a 

változás mikéntjére, sebességére helyezi a hangsúlyt. 

Kör és gyűrűdiagram: Ezt a típust akkor használjuk, ha az egyes részeknek az egészhez való viszonyát akarjuk 

kifejezni százalékosan (6. sz. melléklet). Csak egyetlen adatsor megjelenítésére képes, és viszonylag kisszámú 

érték szerepelhet benne. Mégis sok területen csak ez a diagramtípus a megfelelő. A kördiagram speciális fajtája 

a gyűrűdiagram, mely lehetővé teszi több adatsor ábrázolását is. (Általános iskolában torta és perecdiagramként 

is emlegetik.) 

Területdiagram: A különböző adatok nagyságát, különböző méretű területekkel szemlélteti. Mivel értelmezése 

és a konkrét értékek leolvasása nehézkes, ezért ritkábban használatos. 

Az említett diagramtípusokhoz tartozik 3 dimenziós változat is. Ezek többségben csak a szebb megjelenést 

szolgálják, de segítségükkel háromváltozós diagramot is készíthetünk 

13. Diagram szövegbe illesztése 

Ezekkel az ismeretekkel felvértezve, már nekikezdhetünk a diagramunk elkészítésének. Nézzük, hogy is kell 

létrehozni a diagramokat. Ehhez a Diagramtündér segítségét kérjük, ami nem más, mint párbeszédablakok 

sorozata, amik elvezetnek a kész diagramhoz. 

Először is kijelöljük az ábrázolni kívánt adatok tartományát, a fejléccel együtt. Ezután a Beszúrás menüben a 

Diagram menüpontra kattintunk, ekkor egy ablakban megjelenik a Diagramtündér (13. ábra). 

 

13. ábra: Diagramtündér 

1. Az első ablakban a diagram típusát és altípusát választhatjuk ki, illetve azt, hogy egyszerű vagy térhatású 

legyen. Itt az előzőekben leírt szempontok alapján kell kiválasztanunk az adataink jellegéhez leginkább 

megfelelő típust. 

2. A Következő gombot megnyomva, a diagramtartomány ablakot látjuk. Itt a tartomány dobozban láthatjuk az 

ábrázolni kívánt cellatartományunkat. Amennyiben előzőleg nem jelöltünk ki tartományt, az adatokat ide 

beírva, ugyanazt az eredményt érjük el. Itt állíthatjuk be az adatsorok irányát is, ez azt jelenti, hogy a Calc-

nak melyik tengelyen, melyik adatsort kell ábrázolnia. Azt is beállíthatjuk itt, hogy az első sor vagy az első 

oszlop legyen a diagramcímke. 
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3. A Tovább gombra kattintva, az adatsorok testre szabásának lehetőségét ajánlja fel a Diagramtündér. Itt az 

egyes adatsorok értéktartományait módosíthatjuk. 

4. A Tovább gombot megnyomva, diagramelemek néven, a Diagramtündér negyedik, egyben utolsó ablakát 

látjuk. Itt a címek, jelmagyarázat és rács beállításait végezhetjük el. Megadhatjuk a diagram címét, a 

tengelyek nevét, a rács megjelenítését, illetve azt, hogy a jelmagyarázat hol jelenjen meg. 

Ezek után nincs más dolgunk, mint a Befejezés gombra kattintani, és megjelenik a diagramunk. 

Nem kell megijedni, ha a diagram mégsem olyan, mint amit szerettünk volna, vagy valamit mégis másként 

szeretnénk megjeleníteni. A diagram elkészülése után is módosíthatunk szinte mindent. A diagramunk 

különböző területein a jobb egérgombbal előhívhatjuk a területre jellemző előugró menüt és itt minden 

fontosabb dolgot tudunk módosítani: diagramterület, címek, tengelyek, diagramtípus, adatállományok, háttér, 

színek, szegélyek, pozíció és méret. A diagramunkat a sarkánál megfogva, könnyedén a kívánt helyre 

vonszolhatjuk, vagy a kettősnyíl segítségével a megadott pontokon méretezhetjük is. 

Diagramunkat a másolás/beillesztés opcióval átmásolhatjuk másik munkalapra, vagy munkafüzetbe is, sőt ezzel 

a módszerrel a szövegszerkesztőnkbe is beágyazhatjuk a szöveg közé. A Writer lehetőséget ad a 

dokumentumban való méretezésre, így az aktuális szövegrészhez tudjuk igazítani. 

Látható tehát, hogy könnyedén, pár lépéssel, jól szemléltető, adataink ábrázolására alkalmas diagramokat 

tudunk készíteni, melyeknek dokumentumba, szakdolgozatba való áthelyezése, méretezése is egyszerű. 

14. Abszolút és relatív cellahivatkozások 

Nagy valószínűséggel – mire ehhez a fejezethez érkezünk – már találkoztunk azzal a bosszantó dologgal, hogy 

amikor egy cellából egy képletet egy másik cellába másolunk, akkor a képletben szereplő cellahivatkozások 

megváltoznak. Ez által hibás értéket kapunk. Ez azért történik így, mert relatív cellahivatkozást használunk, 

abszolút cellahivatkozás helyett. Nézzük meg, mi a különbség a relatív és az abszolút cellahivatkozások között. 

Relatív cellahivatkozás: A szóban forgó cellát az adott cellához viszonyítva keresi a program. Pl.: Ha a C3-as 

cellába beírjuk: =A1+1, akkor a program annyit tud, hogy attól a cellától melyben a képlet van, két sorral 

feljebb és két oszloppal balra lévő adattal kell számolnia. Ez akkor okoz problémát, ha a képletet átmásoljuk 

más helyre, vagy munkalapra. Ilyenkor a képletben szereplő cella értéke már nem az, ami eredetileg volt. Egy 

példával élve olyan mintha valaki úgy igazítana útba minket, hogy amit keresünk, az attól a ponttól ahol éppen 

akkor állunk két utcával előrébb, majd jobbra található. 

Abszolút cellahivatkozás: Azt jelenti, hogy a szóban forgó cella oszlop-sor formájában íródik le. Így a cella a 

másolás/áthelyezés után is eredeti cellára/cellákra mutat. Ennek gyakorlati megoldása úgy történik, hogy a 

rögzíteni kívánt sor, oszlop elé $-jelet teszünk. Az előző példánál maradva, az útbaigazítás során az utca nevét 

és a házszámot kapnánk információul. 

A két hivatkozási forma keverhető is, lehetőség van vagy csak az oszlop, vagy csak a sor rögzítésére is. 

        Miután áttekintettünk néhány fontos táblázatkezelési ismeretet, diagramok szerkesztését tanulmányoztuk, 

áttérhetünk egy szintén igen fontos területre, mely a prezentáció elkészítésének jellemzőivel, valamint egy 

előadás felépítésének, megtartásának néhány fontos mozzanatával ismertet meg bennünket. 

        

Prezentáció készítése és előadása 

Egy előadás jellegét nagyban lehet javítani egy jól elkészített diasorral vagy más néven prezentációval. 

Manapság könnyen készíthetünk magunk is képes, szöveges, effektekkel tarkított prezentációt. Ebben segít 

nekünk az OpenOffice csomag Impress alkalmazása. Mielőtt megismerkednénk ezzel a programmal, nézzük 

meg, hogy mitől lesz jó egy előadás! 

15. Az előadás felépítése 
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Egy előadás célja mindig az ismeretátadás, azaz egy információhalmaz megosztása. Az előadás akkor jó, ha a 

figyelmet fel tudjuk kelteni és fenn tudjuk tartani az előadás alatt. Az előadás különböző szakaszai (14. ábra), az 

egyes fázisok más-más eszközöket kívánnak meg, ismerkedjünk meg ezekkel! 

 

14. ábra: Figyelem görbe 

Motivációs fázis: Az előadás elején fontos a motiválás, figyelemfelkeltés az adott témával kapcsolatban. 

Érdeklődést és kíváncsiságot kell generálnunk, éreztetni kell, hogy mi lehet a hallgatóság érdeke. Negatív 

motiváció is használható pl.: azért figyeljenek, mert visszakérdezem. 

Motivációs technikák: 

1. Élénk, határozott beszéd 

2. Szemléltetés 

3. Fő gondolatok alátámasztása 

4. Cél megvilágítása 

5. Találós kérdés, rejtvény 

6. Kérdés-felelet (a prezentáció kiemelkedően fontos része is lehet). 

Ismeretátadási fázis: Az előadásnak ebben a részében történik a tényleges ismeretátadás. A fölkeltett érdeklődést 

nem szabad egyből kielégíteni, lépésről lépésre kell „adagolni” az ismereteket és válaszokat. Fontos a 

továbblépés, az előrehaladás. Abban az esetben, ha a figyelem hanyatlik – a figyelemgörbe megtörik –, újra 

motiválni kell a hallgatóságot (megemeljük a hangunk, humoros történet, példa, vélemény kérése, stb.). 

Asszociációs fázis: Meghatározza a téma, a hallgatóság és a cél. Az eddig megszerzett ismereteket ebben a 

részben hasznosítjuk. Ekkor történik a gyakorlás, konkrét példák megoldása. Ez a fázis segít az ismeretek 

elmélyítésében, megértésében, feldolgozásában. 

Adott az előadásunk témája, e köré épül minden. A szakmai felkészültségünk mellett azonban egyéb 

körülményeket is figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy sikeres és emlékezetes előadást tartsunk: tekintsünk át 

néhány ilyen fontos faktort. 

1. Kiemelkedően kezeljük az időkeret kérdését, mindig használjuk ki a rendelkezésre álló időt. Érdemes 

többször elpróbálni az előadás szövegét, az esetleges időtúllépés elkerülése végett. 

2. Figyelembe kell venni a hallgatóság létszámát és a témával kapcsolatos előismeretét. Amennyiben a 

hallgatóság jártas az adott területen, nem szükséges az alapvető információk ismertetése, ellenkező esetben 

viszont pont az alapfogalmakat kell részletesen tisztázni. 
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3. Előre gondolni kell az esetlegesen felmerülő kérdésekre, hogy rögtön tudjunk válaszolni (prezentációnk 

időkeretébe érdemes beleépíteni a kérdésekre szánt részt is, kis ráhagyással, mely rugalmasan kezelhető). 

4. Ismernünk kell az előadási helyszín technikai adottságait. Kivetítő híján a tábla, ill. flip chart használatnál 

figyeljünk arra, hogy fentről lefelé, balról jobbra haladjunk és csak vázlatot írjunk a táblára. 

Miután áttekintettük, hogy milyen fázisai lehetnek az előadásunknak, mely tényezőkre kell kiemelt figyelmet 

fordítanunk, nézzük meg, hogyan is készítsük el prezentációnkat. 

16. A prezentáció felépítése 

A prezentáció első diája a címdia. Ennek a diának tartalmaznia kell az előadás címét, a készítő nevét, dátumot és 

azt, hogy milyen alkalomból készült. Az előadás közben használjunk úgynevezett visszatérő diákat, amik egy-

egy rész lezárásaként segítik az addig hallottak megértését, áttekintését. Ezeken azok az információk 

szerepelnek, amiket mindenképp meg szeretnénk értetni a közönséggel: segítségünkre lehet egy ábra vagy 

grafikon, de lehet felsorolás is, ami bővül az előadás előrehaladtával. 

Az utolsó előtti dia a prezentáció lezárása, az ismeretek összegzése (lehet a visszatérő dia is). Az utolsó dia a 

„Köszönöm a figyelmet dia”, ezen – többnyire – semmi másnak nem kell szerepelnie. Bizonyos esetben itt 

szerepelhet az előadó elérhetősége, a további információkkal szolgáló weblap cím, stb. 

A prezentáció többi részét a tartalomdiák teszik ki, melyek esetén fontos, hogy áttekinthetőek, informatívak 

legyenek, ám kerüljük a túlzsúfoltságot, hiszen akkor mondandónkról terelik el a figyelmet. Ezzel kapcsolatban 

is érdemes megfogadnunk néhány tanácsot, ha stílusos, ugyanakkor áttekinthető és jól használható prezentációt 

szeretnénk készíteni. 

Egy diának háttere és tartalma van: e két elem kiegészíti egymást és semmiképp sem nyomhatja el. A stílus 

(háttér, effektek) nem sértheti a tartalmat, célja az, hogy jótékonyan kiegészítse a szöveget, segítse a figyelem 

felhívását és fenntartását. Fontos, hogy jól olvasható legyen a háttér előtt a szöveg. Válasszunk viszonylag 

világos hátteret és sötét betűt. A háttér ne legyen fehér, valamint ha mintás, akkor csak apró minta legyen rajta 

az olvashatóság miatt. Törekedjünk minél egyszerűbb, letisztult megoldásokra, hogy a prezentációnk esztétikus 

és áttekinthető legyen. 

Minden diának legyen címe, alatta rövid felsorolás vagy 1-2 soros mondat szerepeljen. Ne felejtsük el, hogy a 

diavetítés csak vázlat a mondanivalónkhoz, ezért csak a lényeges, fontos dolgok szerepeljenek rajta. Gyakori 

hiba, hogy mondandónk nagy részét szerepeltetjük a diákon is, s így hajlamosak vagyunk magunk is felolvasni, 

valamint hallgatóságunk sem szavainkra, hanem az írott szöveg értelmezésére koncentrál. Egy 15 perces 

előadáshoz 8-10 jól elkészített dia elegendő. 

Az prezentációkészítés néhány „szabályának” áttekintése után térjünk át arra, hogy az OpenOffice milyen 

lehetőségeket kínál számunkra e tekintetben, hogyan készíthetjük el bemutatónkat a segítségével. 

17. OpenOffice Impress 

Az Impress az OpenOffice.org irodai programcsomag része. Ezt a programot alapvetően prezentációk 

(számítógépes bemutatók) elkészítéséhez fejlesztették ki. Szemléltetésképpen készítsünk prezentációt a városról 

ahol élünk. 

Megnyitás után az ablak közepén egy üres felületet látunk (15. ábra). A baloldalon, a Diák táblán lesznek a már 

elkészített diák. A jobboldalon a Feladatok táblán találhatóak a mintadiák, az elrendezések és itt tudjuk majd 

későbbiekben beállítani az átmeneteket is. A diák háttere lehet egyéni (bár egyesével beállítani körülményes), de 

választhatunk az előre elkészített mintadiákból is, ezt a Feladatok panel mintaoldalak pontján tehetjük meg. A 

kiválasztott minta fog szerepelni az összes dián. 
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15. ábra: OpenOffice.org Impress 

Az első dia mindig a címdia, tehát a jobb oldali táblán válasszuk a Címdiát az elrendezések pontban. Ekkor 

középen meg is jelenik az üres dia. Ahogy a rajta lévő szöveg is jelzi, a szöveg beviteléhez a megfelelő 

szövegdobozra kell kattintani. A beírt szövegrészt ugyanúgy formázhatjuk az eszköztár segítségével, ahogy azt a 

szövegszerkesztőben megszoktuk. A szövegdobozok tetszőlegesen vonszolhatók, méretezhetők az egérkurzor 

segítségével. 

A következő lépés a további diák beszúrása, ezt megtehetjük a Beszúrás menü Dia pontjával vagy a bal oldali 

táblán a jobb egérgomb megnyomásával előhívható Új dia gomb segítségével. A középső részen mindig a 

baloldalon kijelölt dia látható és szerkeszthető. A jobboldalon lévő Feladatok táblán az Elrendezésekben 

válogathatunk a variációk közül. Innentől kezdve a prezentáció stílusára és a fantáziánkra van bízva, hogy 

milyen elrendezésű diákat használunk. 

Képet is szúrhatunk be az egyes diákba illusztrációként vagy akár háttérként is. A prezentációnkban a város 

címerét, egy jellegzetes műemlék vagy épület képét is megjeleníthetjük a címdián. Ezt a Beszúrás menü 

Kép/Fájlból pontján tehetjük meg. Az így beszúrt képet az egérkurzor segítségével a megszokott módon 

méretezhetjük, pozícionálhatjuk, vagy a jobb egérgombbal előhívott helyi menüben található Pozíció és méret 

ablakban forgathatjuk is. 

A munkafolyamat közben is levetíthetjük a prezentációnkat, ha megnyomjuk az F5-ös gombot vagy a Diavetítés 

menü Diavetítés pontját. A diák váltását a Space billentyű vagy a bal egérgomb megnyomásával érhetjük el. 

Amikor egyes diákat feltöltöttük adatokkal, beállíthatjuk a diák közti áttünést. Ezt a Feladatok tábla Diaátmenet 

részén tehetjük meg. Itt a felső listából választhatjuk ki az átmenet stílusát, amire kattintva láthatjuk a diánkon a 

hatás előnézetét. Alatta állíthatjuk be a sebességet, valamint az esetleges kísérő hangot. A legördülő listában 

található Egyéb hang sorra kattintva tudunk tallózni a számítógépen tárolt hangok közül. A Dia továbbítása 

rovatban van lehetőségünk az automatikus továbbítás bekapcsolására és az idő beállítására. A lenti Alkalmazás 

az összes diára gomb segítségével a beállított hatások minden diánál érvényesülni fognak. 

Az OpenOffice Impress kompatibilis a Microsoft Office PowerPoint-tal, tehát a már létező prezentációnkat is 

megnyithatjuk az Impress-ben, emellett menteni is tudjuk Microsoft kompatibilis formátumokban. Amennyiben 

PPS formátumban mentjük el a prezentációnkat, megnyitás után nem a prezentációkészítőben fog megnyílni, 
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hanem csak az elkészített diavetítés teljes képernyőn. A fenti áttekintés alapján látható tehát, hogy az 

OpenOffice Impress használata egyszerű, mégis számtalan lehetőséget nyújt. Segítségével komolyabb 

előismeretek nélkül is bárki, bármikor készíthet előadásához jól szemléltető, esztétikus prezentációt. Ezen 

technikai ismeretek, valamint a téma elején tárgyalt tényezők figyelembevételével és alkalmazásával jó alapot 

teremthetünk egy sikeres előadás elkészítéséhez és megtartásához. 

Open Office Base 

Adatbázis kezelési alapok 

17.1. Az adatbázis-kezelő rendszerek megjelenése 

Az első adatbázis-kezelő rendszerek a fájlkezelő rendszerekből kezdtek kialakulni a 60-as évek végén. Ezek 

terjedelmes és drága programrendszerek voltak, melyek nagyméretű gépeken futottak. Azok a rendszerek voltak 

az első jelentőségteljes alkalmazási területei, melyekben sok adatelemet tároltak és a rendszerben sok 

lekérdezést és módosítást hajtottak végre. Néhány példa: Vállalati nyilvántartások, banki rendszerek, repülőgép-

helyfoglalási rendszerek. 

1970-ben Ted Codd cikkének közzététele után – amiben azt javasolta, hogy az adatbáziskezelő-rendszerek az 

adatokat táblázatok formájában jelenítsék meg a felhasználó felé – jelentősen megváltoztak az 

adatbáziskezelő-rendszerek. 

A különbség a korábbi rendszerekkel szemben, hogy a felhasználónak nem kell az adatok tárolási struktúrájával 

foglalkoznia a relációs rendszerben, ugyan is a lekérdezések egy olyan magas szintű nyelv közvetítésével 

fejezhetők ki, melyek alkalmazása igen csak megnöveli az adatbázis programozók hatékonyságát. 

Ebben a modellben nincsenek kitüntetett adatok, azaz a halmaz elemeiről nyilvántartott tulajdonságok 

egyenrangúak. A rendszer ez által sokkal rugalmasabban használható, mivel a keresési feltételek szinte 

tetszőlegesen megfogalmazhatók. 

Az IBM volt az első olyan cég, mely relációs modell előtti, és a relációs modelleket támogató adatbáziskezelő-

rendszert is árusított. 

Napjainkra a relációs modellen alapuló adatbázisrendszerek ugyanolyan elterjedt számítógépes eszköznek 

számítanak, mint korábban a szövegszerkesztő, táblázatkezelő programok. 

17.2. Követelmények az adatbázis-kezelő rendszerekkel 
szemben: 

1. A felhasználó létre tudjon hozni új adatbázisokat az adatbáziskezelő-rendszerben, méghozzá úgy, hogy az 

adatok logikai szerkezetét egy speciális nyelven adhassák meg. Ezt a nyelvet adatdefiníciós nyelvnek (DDL 

= Data Definition Language) hívjuk. 

2. Az adatokat le tudja kérdezni, illetve azokat tudja módosítani a felhasználó, egy megfelelő nyelv 

segítségével. Ezt a nyelvet adatmanipulációs nyelvnek (DML = Data Manipulation Language) vagy 

lekérdező nyelvnek (QL = Query Language) nevezzük. 

3. Az adatbáziskezelő-rendszer legyen alkalmas nagy adathalmaz tárolására, huzamosabb időn keresztül, 

valamint képes legyen ezen adathalmaz hatékony kezelésére, ügyelve az adatok biztonságának megőrzésére. 

Tehát feladata az illegális hozzáférés megakadályozása és az adatokban bekövetkező sérülések kivédése. 

4. Több felhasználó dolgozhat egy adatbázison egyidejűleg, illetve különböző időpontokban, ezért szükséges, 

hogy az adatbáziskezelő-rendszer biztosítsa az adatbázis megosztását a felhasználók között. 

17.3. Adatbázis-kezelő rendszerek 

Az adatbázis egy olyan adatgyűjtemény, amely szervezett módon tárolja az adott feladathoz kapcsolódó 

adatokat, gondoskodik az adatokhoz való hozzáférésről, mindemellett az adatok integritásának megőrzését, és az 

adatok védelmét biztosítja. 
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Az adatbázis-kezelő rendszerek megkönnyítik az adatbázisok kezelését. Feladatuk az adatbázisban lévő adatok 

rögzítése, tárolása, kezelése. 

Az ANSI/SPARC modell a felhasználó és a számítógépes háttértárolón fizikailag tárolt adatok közötti 

kapcsolatot szemlélteti. Ez alapján három szintet különböztetünk meg: 

1. Külső szint, más néven felhasználói nézet, mely a felhasználó szemszögéből vizsgálja az adatokat. 

2. Koncepcionális szint, mely magába foglalja az összes felhasználói nézetet. Az adatbázist ezen a szinten a 

logikai sémával adják meg. 

3. Belső szint, más néven fizikai szint, ez az adatoknak az adott számítógépes rendszerben való aktuális 

bemutatását jelenti. 

Amikor az ANSI/SPARC modellről beszélünk, fontos megemlítenünk két fogalmat. A logikai és a fizikai 

adatfüggetlenséget. 

A fizikai adatfüggetlenség azt jelenti, ha a belső szinten változtatást hajtunk végre, az nincs hatással a logikai 

sémára, így azon nem kell változtatásokat végrehajtanunk. Tehát, ha az adatok tárolásában változás történik, az 

nincs hatással a felette lévő szintekre. A külső és a koncepcionális szint közötti adatfüggetlenség a logikai 

adatfüggetlenség. 

Negyedik generációs nyelvnek (4GL) hívják azokat az adatbázis-kezelő rendszereket, melyek segítik a gyors és 

kényelmes adatbázis-alkalmazást. A 4GL nyelvekkel kapcsolatosan elterjedt néhány általános elv, azzal 

kapcsolatban, hogy milyen funkciókkal rendelkeznek. 

1. A negyedik generációs nyelv: 

2. rendelkezi képernyőtervezővel 

3. rendelkezik jelentéstervezővel 

4. támogatja az eljárások megtervezését képernyő segítségével 

5. főként grafikus felületű operációs rendszereken fut 

18. Adatbázis kezelési alapfogalmak 

Ahhoz, hogy használni tudjuk az adatbázis kezelő programot, ismernünk kell a hozzá kapcsolódó fogalmakat, 

kifejezéseket. El kell sajátítanunk az alapismereteket. 

18.1. Adat és információ 

Az információ mai világunk főszereplője. Ha korunkat, társadalmunkat jelzős szerkezettel akarjuk ellátni, 

magától adódik az információs társadalom kifejezés. Fontos kérdés, hogy tudjuk-e valójában mi is az 

információ? Teljes mértékben elfogadható definíciót még nem találtak rá, bár minden vele foglalkozó 

szakterület megalkotta a saját nézőpontjából fontos tulajdonságokkal rendelkező entitásukat, melyet információ 

névvel láttak el. 

Az információ észlelt, érzékelt, felfogott és a fogadó számára szükséges, újdonságot jelentő adat, amit 

megszerzett ismereteinktől függően értelmezünk. „Információnak nevezzük az adatokon végrehajtott gondolati 

műveletek értelmezett eredményét. Az információ tehát értelmezett ismeret” (Halassy Béla). 

Az adat fogalmán valamilyen tény megjelenését értjük, amit rögzíteni, tárolni, átalakítani és továbbítani tudunk. 

Az adat fogalma igencsak tág. Az adatbázis-kezelés szempontjából az adat a számítógépen tárolt információ 

nélküli jelsorozat, amelyből a feldolgozás során nyerhetünk információt. 

19. Az adatbázis 
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Adatbázis az integrált, logikailag összetartozó információk összessége; az adatok és a köztük lévő 

összefüggések rendszere, melyet egymás mellett tárolunk. Ahhoz, hogy a későbbiekben hatékonyan tudjunk 

dolgozni az adatbázissal, fontos, hogy jól megtervezzük a szerkezetét. 

Az adatbázis rendszer magába foglalja az adatbázisokat, a számítógépes erőforrásokat, sőt tágabb értelemben 

ide vehetjük az adatbázis-adminisztrátorokat, akik azok a személyek, akik az adatbázisok kezelését, tervezését 

végzik. 

19.1. Az adatbázis lényege 

IPO szemlélet: régen a felhasználók, úgy gondolták, hogy a számítógépes adatfeldolgozás a következőképpen 

működik: van bemenet (Input), van feldolgozás (Processing) és végül kimenet (Output). Ez mára elavult 

szemlélet. 

Adatbázis szemlélet: az adatok feldolgozásának optimális lánca van. Ez az adatok összefüggésein alapul. Az 

adatbázis olyan alap-adatbázist jelent, ahol minden rögzítve van. A szemlélet szerint: korai bemenet és 

késleltetett kimenet. A korai bemenet azt jelenti, hogy minden adat tárolva van. Így a késleltetett kimenet 

eredményeként válnak hasznossá. 

19.2. Az adatbázis szerkezete 

Séma: minden adatbázisnak van egy belső struktúrája, ami tartalmazza az összes adatelem és a közöttük lévő 

kapcsolatok leírását. Ezt a struktúrát az adatbázis sémájának nevezzük. 

A legjelentősebb metaadatok az adatok típusának definícióját, az egyes adatok azonosítására szolgáló neveket 

tartalmazzák, utalásokat arra, hogy milyen kapcsolatok, összefüggések vannak az adatok között, valamint az 

adatbázis adminisztrációjával kapcsolatos információkat. Azaz segítségükkel tudjuk tárolni a tényleges adatok 

melletti strukturális információt. 

Az adatbázis felépítése az alkalmazott modelltől függően más és más lehet. Van azonban néhány olyan általános 

elv, melyet szinte minden adatbázison alapuló alkalmazásnál használnak. Ezek: 

A tábla, vagy adattábla egy kétdimenziós tábla, mely a logikailag szorosan összetartozó adatokat szemlélteti. A 

tábla oszlopokból és sorokból áll. 

A rekord, az adatbázis egy sora. Egy rekordban tároljuk az egymással összefüggő adatokat. A tábla sorai 

tartalmazzák az egyes tulajdonságok konkrét értékeit. 

A mező, a tábla egy oszlopa. Minden egyes oszlop az adott dolog egy jellemzőjét jelenti, mely névvel és típussal 

van ellátva. 

Az elemi adatok, a tábla celláiban szereplő értékek, melyek az egyed konkrét tulajdonságai. 

Az egyed az, amit le akarunk írni, amelynek az adatait tároljuk és gyűjtjük az adatbázisban. Az egyedet idegen 

szóval entitásnak nevezzük. Egyednek tekintünk például egy személyt. 

Az attribútum, a tulajdonság, az egyed valamely jellemzője. Az egyed az attribútumok összességével 

jellemezhető. Egy személy egy jellemzője lehet például a neve. 

Az egyed típus az egyedre vonatkozóan megadott tulajdonságok összessége. Például egy személy leírható a 

nevével, a születési dátumával, testmagasságával, haja és szeme színével együttesen. 

Az egyed előfordulás az egyedre megadott konkrét tulajdonságok. Például Koltai Lea Kiara 5 éves, barna hajú, 

barna szemű, 110 cm magas, óvodás. 

Adat redundancia, amikor egy adatot egynél több helyen tárolunk egy számítógépes rendszerben, 

adatredundanciáról beszélünk. Mivel szinte lehetetlen elkerülni a redundanciát, arra kell törekednünk, hogy a 

többszörös előfordulásokat minimálisra redukáljuk. Ennek módszere, hogy az ismétlődő adatokat az adatbázis 

tervezése során kiemeljük, és külön tároljuk, a megfelelő helyen hivatkozva rá. 

20. Adatmodell 
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20.1. Adatbázis tervezés 

Az adatbázis megtervezéséhez elsősorban tudnunk kell, hogy milyen adatbázis-kezelő programot használunk. 

Az Open Office Base adatbázis-kezelőnél, mint a relációs adatbázis-kezelőknél rendszerint az adatokat 

csoportosítjuk, és az egymással szoros összefüggésben lévő adatokat ugyanabban a táblában tároljuk, majd 

meghatározzuk, hogy az így kapott táblák milyen kapcsolatban vannak egymással. Tehát egy adatbázis 

megtervezése, létrehozása igen összetett feladat, s igényel némi kreativitást. Az adatbázisokat úgy kell 

megtervezni, hogy eleget tegyenek bizonyos kritériumnak, például, hogy minimális legyen bennük az adat 

redundancia, teljesüljenek a különböző adatfüggetlenségek, stb. Nincs általános tervezési technika, mely 

alkalmazható lenne minden adatbázis elkészítéséhez, de van menete, melyet érdemes követni. 

Mindenekelőtt, meg kell határoznunk a célokat, melyek szoros kapcsolatban vannak a felhasználó igényeivel. A 

tervezésnél fontos, hogy a tervezést végző személy kellő ismeretekkel rendelkezzen az adott rendszer 

felhasználóinak szakterületén.  Ez az információigény meghatározásának szakasza, amely során az adatok, 

formátumok, algoritmusok kialakítását is el kell végezni. Jellemző, hogy a tervezést általában nem a 

programozó végzi, hanem a szervező, aki jártas a tervezésben, mely során megismeri a pontos felhasználói 

igényeket. Alapos kutatást végez, segítségére lehetnek különböző jelentések, dokumentumok, melyek forrásként 

szolgálhatnak a rendszer megtervezéséhez. 

Miután mindezeket megvalósítottuk, kezdődhet a logikai adatbázis-tervezés. Ebben a szakaszban főként az 

adatok és a közöttük lévő kapcsolatokra helyeződik a hangsúly. Itt történik az egyedek meghatározása, 

megadásra kerülnek az egyedeket leíró tulajdonságok, valamint feltérképezésre kerülnek az egyedek közötti 

kapcsolatok, mindemellett ügyelve az adat redundancia minimalizálására. 

A fizikai tervezés szakasza jobban elkülönül az első két szakasztól, ahol is az adatbázisok számítógépen történő 

létrehozása valósul meg a korábbi tervek alapján. Elkészül a prototípus, a rendszer első verziója, ami még nem 

teljes, változtatásra, tökéletesítésre szorul. 

20.2. Az adatbázis tervezésének 7 javasolt lépése: 

1. Követelményelemzés: először is meg kell határoznunk az adatbázis célját. Kutatást kell végeznünk a rendszer 

megtervezéséhez. Át kell gondolnunk, milyen információkhoz szeretnénk jutni az adatbázisból és, hogy 

melyek azok az adatok amelyeket tárolnunk kell az egyedről. 

2. Egyedek, táblák meghatározása: az összegyűjtött adatokat rendszerezésük után információrendszerbe kell 

szervezni. Ez az információrendszer egyedekkel foglalkozik. Az egyedek tárolása fizikailag egy táblában 

történik, melynek soraiba (rekordjaiba) kerülnek az egyedpéldányok, a rekord mezőibe (oszlopokba) pedig az 

attribútumok. Fontos, hogy minden adatot csak egy táblában tároljunk, azért, hogy a későbbi módosításkor 

csak egy helyen kelljen frissíteni az adatokat. Egy táblában csak egy adott témára vonatkozó információt 

tárolunk. 

3. Mezők, attribútumok meghatározása: ez a konkrét tervezés szakasza, itt tervezzük meg a táblákat, valamint 

meghatározzuk a táblákat felépítő mezőket. Az attribútumokat osztályozhatjuk az alábbiak szerint: egyszerű, 

azaz tovább nem bontható, valamint összetett. Az összetett attribútum több egyszerű értékből áll. 

4. Azonosítók meghatározása: fontos, hogy a táblákban tárolt adatokat egyértelműen kell azonosítani. 

Elsődleges kulcsra minden olyan táblában szükség van, amelynek rekordjait egyenként szeretnénk 

azonosítani. Az elsődleges kulcs olyan azonosító, amelynek értékei nem ismétlődhetnek az adott táblában. 

Az elsődleges kulcsnak fontos szerepe van a relációs adatbázisokban. Segítségével növelhetjük a 

hatékonyságot, gyorsítja a keresést és az adatok összegyűjtését. 

Háromféle elsődleges kulcs alkalmazható: 

1. számláló típusú: ez a legegyszerűbb elsődleges kulcs. Ilyenkor létre kell hozni egy számláló típusú mezőt. Az 

Open Office Base minden egyes új rekord számára egyedi sorszámot generál. 

2. egy mezőből álló elsődleges kulcs: a kulcs nem számláló típusú, ha nem tartalmaz egyetlen ismétlődő értéket 

sem (például adószám). 

3. több mezőből álló elsődleges kulcs: ilyen kulcsot több mező felhasználásával képezünk. Erre akkor kerül sor, 

ha egyetlen mező egyediségét sem tudjuk biztosítani. 
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1. Kapcsolatok meghatározása: a táblák rekordjait kapcsoljuk össze az elsődleges kulcsmezők segítségével. A 

kapcsolat 2 egyed összetartozását jelenti. A kapcsolat számosságát három csoportba oszthatjuk: (ezt a 

későbbiekben tárgyaljuk bővebben) 

1. Egy az egyhez kapcsolat. 

2. Egy a többhöz kapcsolat. 

3. Több a többhöz kapcsolat. 

1. Ellenőrzés: A mezők, táblák és kapcsolatok megtervezése után meg kell nézni a tervet, hogy nem maradt-e 

benne hiba. Közvetlenül az ellenőrzés után könnyebb az adatbázis tervét módosítani, mint amikor már fel van 

töltve adatokkal. 

2. Adatbevitel: miután elvégeztük a szükséges javításokat és ellenőrzéseket, bevihetjük az adatokat a már létező 

táblákba. Továbbá kialakíthatjuk a többi objektumot. Van lehetőség űrlapok, jelentések és lekérdezések 

készítésére (ezekről később részletesen). 

20.3. Az adatmodell tényezői 

Az egységes tervezés érdekében adatmodelleket dolgoztak ki, melyek az adatok közötti kapcsolatokkal, 

összefüggésekkel foglalkoznak. Az adatmodellek három alapelemből tevődnek össze: egyed, tulajdonság, 

kapcsolat. Jellemzőjük, hogy egyenrangúak, egyik sem fontosabb a másiknál. 

Az egyed, amelyről adatokat tárolunk és tulajdonsággal jellemezhetjük. 

Tulajdonság: az egyedeket különböző tulajdonságokkal jellemezhetjük. Az egyed tulajdonságait az egyed belső 

szerkezetének nevezzük. 

Kulcsnak nevezzük azokat a tulajdonságokat, melyek egyértelműen meghatározzák az egyedtípus egy elemét. 

Egy egyednek több kulcsa is lehet, de többnyire csak egyet szoktak kiválasztani, méghozzá azt, amelyik 

leginkább alkalmasnak tűnik az egyértelmű azonosításra, ezt nevezik elsődleges kulcsnak, vagy azonosítónak.. 

Leíró tulajdonság azon tulajdonságok, amelyek az egyed előfordulásaira nézve nem egyediek. Egy egyednek a 

legtöbb tulajdonsága ilyen. 

Kapcsoló vagy idegen kulcs, biztosíthatja a két egyed közötti kapcsolatot, olyan tulajdonság, ami az egyik 

egyedben leíró, a másikban pedig azonosító. 

Szuperkulcsról akkor beszélünk, ha a relációnak van egyetlen egy olyan oszlopa, amely egyértelműen azonosít 

minden rekordot. 

A kapcsolat az egyedek közötti összefüggés, viszony. Az egyed kapcsolatait az egyed külső szerkezetének 

hívjuk. 

A kapcsolatok típusai: 

Egy – egy típusú kapcsolat (1:1):  az egyik tábla egy eleméhez a másik tábla pontosan egy eleme tartozik. 

Egy – többtípusú kapcsolat (1:N): az egyik tábla egy eleméhez a másik tábla több eleme is kapcsolódhat. 

Több – több típusú kapcsolat (N:M): bármely tábla elemeihez a másik tábla tetszőleges számú eleme tartozhat. 

Minden N:M kapcsolat felbontható két egy-több kapcsolatra egy kapcsolótábla segítségével. 

20.4. A táblával kapcsolatos alapkövetelmények: 

1. Minden táblázat egyértelmű azonosítóval bír. 

2. A sorok és oszlopok metszéspontjában található adatok egyértékűek, ezeket nevezi elemi adatmezőknek. 

3. Az oszlopokban lévő adatok azonos jellegűek. 



 Szövegszerkesztés  

 28  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

4. Minden oszlopnak egyedi neve van. 

5. Ugyan annyi adat található a táblázat minden sorában. 

6. Nem lehet két azonos sor a táblázatban. 

7. A sorok és oszlopok sorrendje tetszőleges. 

20.5. Normalizálás 

A relációs adatbázis felépítésének alapja a normalizálás, amely az adatok optimális elhelyezési módját megadó 

módszert jelenti. Nem megfelelően felépített adatbázis esetén az adatszerkezetben különböző ellentmondások, 

anomáliák keletkezhetnek. A normalizálás lehetővé teszi az adatok megfelelő strukturálását, valamint elősegíti 

az anomáliák kiküszöbölését és a redundancia csökkentését. 

Anomáliák: 

1. Beszúrási anomália: egy rekord felvétele egy másik, hozzá logikailag nem kapcsolódó adat beszúrását 

kívánja meg. 

2. Törlési anomália: az elem törlésekor a hozzá nem tartozó adatcsoportot is elveszítjük. 

3. Módosítási anomália: egy adat megváltoztatása miatt, az adat összes előfordulási helyén el kell végezni a 

módosításokat az adatbázisban. 

20.6. Normálformák 

Első normál forma: a relációban minden érték elemi, a reláció nem tartalmaz adatcsoportot. A reláció minden 

sorában oszloponként egy és csak egy érték áll, az értékek sorrendje minden sorban azonos, minden sor 

különböző. Van legalább egy vagy több tulajdonság, amelyekkel a sorok egyértelműen megkülönböztethetők 

egymástól. 

Második normál forma: a reláció első normálformában van, valamint egyetlen másodlagos attribútuma sem függ 

egyetlen kulcsának valódi részhalmazától sem. (Elsődleges attribútumok, azok az attribútumok, melyek 

valamely kulcshoz tartoznak, másodlagos attribútumok, amelyekre ez nem teljesül.) 

Harmadik normál forma: a reláció második normálformában van és a másodlagos attribútumok között nincs 

funkcionális függés. Ha „B” attribútum értéke függ „A” attribútum értékétől és „C” függ „B”-től, akkor „C” 

attribútum étéke tranzitíven függ „A” értékétől. A harmadik normál forma elengedhetetlen követelménye az 

ilyen tranzitív függések kiküszöbölése. Ha az adatbázis táblája nem harmadik normálformájú, akkor két táblára 

kell bontani úgy, hogy az egyes táblák külön-külön már harmadik normálformájúak legyenek. 

Függőségek 

Funkcionális függőség: ha egy rendszerben szereplő egyik tulajdonságtípus bármely értékéhez egy másik 

tulajdonságtípusnak csakis egy értéke rendelhető hozzá. Például: egy személyi számhoz csak egy név tartozhat, 

de ugyanahhoz a névhez több személyi adatazonosító szám is kapcsolódhat. 

Kölcsönös funkcionális függőség: ha az előbbi feltétel mindkét irányba igaz. Például: rendszám – motorszám. 

Egy az egyhez kapcsolat. 

Funkcionálisan függetlenek: ha ez előbbi viszony a két tulajdonságtípus között nem áll fenn. Például: tanuló 

szemének a színe és az iskola helye. 

Tranzitív funkcionális függőség: ha az egyedtípuson belül egy leíró tulajdonságtípus konkrét értékei 

meghatároznak más leíró tulajdonság értékeit. 

Kezdő lépések 
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21. Az adatbázis létrehozása, mentése, megnyitása, 
törlése 

Az adatbázis kezelő indításának első lépéseként az adatbázistündérrel találkozunk, ahol eldönthetjük a további 

lépéseinket. Az adatbázistündér segítségével létrehozhatunk új adatbázist is, vagy megnyithatunk egy már létező 

állományt. A megnyitáshoz válasszuk ki az állomány nevét a megjelenő párbeszéd ablakban. 

Az adatbázis-kezelő egy odb kiterjesztésű állományban tárolja az adatbázishoz tartozó összes objektumot. Ezt 

hozhatjuk létre, vagy ha már létezik, nyithatjuk meg indításkor az adatbázis tündér segítségével. 

 

Adatbázis megnyitása: Létező adatbázis megnyitásához indítás után az adatbázis tündérben válasszuk a létező 

adatbázis fájl megnyitása opciót, majd válasszuk ki az állományt. 

Adatbázis kapcsolatok: Az OpenOffice.org Base programban sokféle adatbázisfájl-formátumban tárolt adat 

elérésére van lehetőség. Az OpenOffice.org Base natív támogatással rendelkezik néhány adatbázisfájl-

formátumhoz, például a dBase formátumhoz. Az OpenOffice.org Base külső, relációs adatbázisok eléréséhez is 

használható, ilyenek például a MySQL vagy az Oracle. 
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Új adatbázisfájl létrehozása esetén a tündér két lépésből áll. 

Új adatbázist hoz létre, megnyit egy adatbázisfájlt vagy csatlakozik egy meglévő adatbázishoz. Megadja, hogy 

regisztrálni szeretné-e az adatbázist, megnyitja-e az adatbázist szerkesztésre, vagy beszúr-e egy új táblát. 

Új adatforrás használatba vétele: Válassza ezt új adatbázis létrehozásához. Ez a lehetőség a HSQL-

adatbázismotort használja az alapértelmezett beállításokkal. 

Bizonyos adatbázisok felhasználónevet és jelszót kérnek. Adja meg az adatbázis eléréséhez szükséges 

felhasználónevet. Válassza a „Jelszó szükséges”, ha a felhasználótól jelszót kell kérni az adatbázis eléréséhez. 
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Adatbázis mentése régi néven: Menti az aktuális táblát, lekérdezést, űrlapot vagy jelentést. Az adatbázisfájlnál a 

fájlmentés párbeszédablak jelenik meg. A többi objektumnál a Mentés párbeszédablak jelenik meg. 

Adatbázis mentése új néven: Menti az aktuális adatbázisfájlt egy másik néven. A fájlmentés párbeszédablakban 

válassza ki a mentéshez az útvonalat és a fájlnevet. 

Szöveges dokumentumba: Szöveges dokumentumba exportálja a kijelölt jelentést vagy űrlapot. A dinamikus 

jelentés az adatbázis pillanatnyi állapotának megfelelő adatokkal exportálódik. 

E-mailben adatbázis küldése: Megnyitja az alapértelmezett levelezőprogramot új e-mail elküldéséhez. Az 

aktuális adatbázisfájl mellékletként csatolódik. Beírhatja a tárgyat, a címzetteket és a levéltörzset. 

Az adatforrás-böngészőben az OpenOffice.org-ban regisztrált adatforrásokat láthatod a hivatkozásaikkal, 

lekérdezéseikkel és tábláikkal. 

Kapcsolat kialakítása - Egyéni tábla vagy lekérdezés kijelölésével egyidőben létrejön a kapcsolat az 

adatforráshoz. Ha a kapcsolat megnyílik, akkor az adatforrás neve a Lekérdezések vagy Táblák bejegyzései és a 

kijelölt tábla vagy lekérdezés neve félkövér betűtípussal jelenik meg. 

22. Adatbázis belső szerkezete 

22.1. Táblák 

A leggyakrabban használt műveletek táblákkal a tábla létrehozása, törlése valamint a tábla adatokkal való 

feltöltése. Egy adatbázis létrehozásához feltétlen szükséges ezen műveletsorok ismerete. A következőkben tehát 

megismerkedünk az új táblák létrehozásával, mentésével, törlésével, majd a táblák importálásával, csatolásával, 

valamint a többi szükséges művelettel. 

22.2. Új tábla létrehozása 

Az adatbázisablak Tábla csoportjában állva adjuk meg, hogyan szeretnénk a Táblát létrehozni, Tündér 

segítségével, vagy tervező segítségével. Itt van lehetőségünk Nézetet is létrehozni. 
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22.3. Létrehozás tervező nézetben 

Ha a tervező nézetet választjuk, akkor megjelenik a táblatervező rács, ahol megadhatjuk az adattábla mezőinek 

nevét, típusát, egyéb jellemzőit. 

 

A mezőnév megadásánál figyeljünk arra, hogy egy táblán belül a mezőneveknek egyedieknek kell lenni. A 

típust kiválaszthatjuk egy legördülő listából, majd a típus jellemzőit adjuk meg a párbeszédablak alján, a mező 

tulajdonságai területen. 

Mező fogalma: Az adattábla egy oszlopa. Az egyed egy tulajdonságát írja le. 

Típusok: 
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Apró egész (TinyInt)  3 számjegy hosszúságú egész szám. 

Kis egész (Smallint)  5 számjegy hosszúságú egész szám. 

Egész (Integer)  10 számjegy hosszúságú egész szám. 

Nagy egész (BigInt)  19 számjegy hosszúságú egész szám. 

Lebegőpontos (FLOAT)  17 számjegy hosszúságú valós szám. A tizedes jegyek 

száma megadható. 

Valós (REAL)  17 számjegy hosszúságú valós szám. A tizedes jegyek 

száma megadható. 

Duplapontos (DOUBLE)  17 számjegy hosszúságú valós szám. A tizedes jegyek 

száma megadható. Duplapontossággal tárolódnak a 

számok. 

Szám (NUMERIC)  Számjegyenként tárolt valós szám. 

Decimális (DECIMAL)  Számjegyenként tárolt valós szám. 

Fix szöveg  Adott karakterhosszúságú szöveg. Ha a szöveg 

rövidebb akkor szóközzel tölti fel. 

Változó hosszúságú szöveg  Adott karakterhosszúságú szöveg. Mindig csak a 

szükséges hosszt foglalja le. 

Változó hosszúságú, CaseInsensitiv szöveg (VARCHA

R) 
 Adott karakterhosszúságú szöveg. Mindig csak a 

szükséges hosszt foglalja le. Nem érzékeny a kis-

nagybetűre. 

Memo tárolása  Hosszú szöveget tartalmazó mező. 

Dátum típus  Dátumot tartalmazó mező. 

Idő típus  Időt tartalmazó mező. 

Időbélyegző  Dátumot és időpillanatot tartalmazó mező. 

A logikai típus  Logikai Igen/Nem értéket tartalmazó mező. 

Fix hosszúságú bináris adatok  Azonos hosszúságú adatokat tartalmazó, max. 2GB 

méretű adatmező. 

Változó hosszúságú bináris adatok  Változó hosszúságú adatot tartalmazó, max 2GB 

méretű adatmező. 

Miután kialakítottuk a tábla szerkezetét, adjuk meg az elsődleges kulcsot! Jelöljük ki a rácsban azt a mezőt, 

melyet elsődleges kulcsnak szeretnénk kijelölni. Válasszuk a helyi menüből az elsődleges kulcs menüpontot. 
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Kulcsjellegű tulajdonság mindig található. Ha a tényleges adatok között nem lenne ilyen, akkor bevezethetünk 

egy olyan tulajdonságot, amelynek értékei sorszámok, kódszámok, speciális azonosítók. Ez betöltheti az 

elsődleges kulcs szerepét. 

Láthatjuk hogy az azonosítók, kódszámok szinte minden alkalmazásnál előfordulnak. A számítógép jellegéből 

adódóan ezek alkalmasak az előfordulások pontos meghatározására. Bizonyos esetekben a laikus felhasználó 

számára nehézséget okozhat, hogy a kódnál már egy apró elírás is egész más eredményt szolgáltathat. Aki 

számítógéppel dolgozik, annak tudomásul kell venni a kódok használatát, és pontos munkára kell törekednie. 

22.4. Létrehozás tündérrel 

Adattábla létrehozását elvégezhetjük Tündér (varázsló) segítségével is. Ez lépésről lépésre végigvezet minket a 

folyamaton. 

 

Válasszuk ki, hogy az adattáblánk üzleti vagy személyes adatokat fog tartalmazni. Ennek megfelelően változik 

az elérhető mintatáblák köre és mezőfelépítése. Válasszuk ki a legmegfelelőbb táblát, és a felkínált mezőlistából 

válogassuk ki a számunkra érdekes, használni kívánt mezőket. 
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A Tündér 2. lépésében a kiválasztott mezők típusát és tulajdonságait adhatjuk meg, vagy módosíthatjuk szükség 

szerint. 

 

A harmadik lépésben állíthatjuk be, vagy választhatjuk ki az elsődleges kulcsot. 

Kérhetjük, hogy 

1. a rendszer adjon hozzá kulcsot, ami lehet automatikusan növekedő értékkel rendelkező 

2. kiválasztom az egyik létező mezőt 

3. kijelölöm a létező mezők egy csoportját. 
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A negyedik, befejező lépésben megadhatjuk a létrehozott tábla nevét. Ügyeljünk rá, hogy az adatbázisban a 

táblaneveknek egyedinek kell lenni. 

Dönthetünk arról, hogy a tábla létrehozása után hogyan folytatjuk a munkát: 

1. adatfelvitellel, 

2. a tábla sémájának módosításával, 

3. űrlap létrehozásával a táblához 

 

Ha a létező táblákon jobb gombbal kattintunk, akkor olyan helyi menüt kapunk, melyből folytathatjuk a munkát 

a táblákkal. Átnevezhetjük, módosíthatjuk a szerkezetet, törölhetjük a táblát, megnyithatjuk, és ezzel adatot 

tudunk felvinni, módosítani. Vagy kezdeményezhetjük űrlap vagy jelentés készítésének az elkezdését. 
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22.5. Adatok felvitele, módosítása, törlése 

Ha a létrehozott táblánkat megnyitjuk, akkor egy táblázatot kapunk, melyben egyszerűen tudjuk adatainkat, 

rekordjainkat kezelni. Az adatfelvitel egyszerű, hiszen a rekordhoz tartozó mezőértékeket csak be kell írni a 

megfelelő oszlopba. 

Amennyiben módosítani szeretnénk a már korábban felvitt rekord valamely értékét, csak válasszuk ki, majd 

írjuk át a rácsban. 

Törölni a kijelölt rekordokat helyi menüből, vagy a Delete gomb lenyomásával tudjuk. 

 

22.6. További műveletek, rendezés, szűrés, keresés, indexek 

A megnyitott adattábla adataival egyszerűen tudunk dolgozni tovább. Rendezhetjük a rekordokat valamely mező 

szerint növekvő vagy csökkenő sorrendbe. A mező kiválasztása azzal történik, hogy a kurzorral abba az 

oszlopba állunk. Majd az eszköztárról kiválaszthatjuk a rendezés irányát. 

22.7. Szűrhetjük az adatainkat. 

Egyszerű lehetőség az automatikus szűrő alkalmazása. Ha a kurzort arra a mezőértékre helyezzük, amely érték 

szerint szűrni szeretnénk és kiválasztjuk az Automatikus szűrés ikont az eszköztárról, akkor csak azok a 

rekordok maradnak láthatóak, melyeknek az adott mezőértéke megegyezik a kiválasztott mezőértékkel. 
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Összetettebb szűrések elvégzésére használhatjuk az Általános szűrőt. Itt összetett logikai feltételt állíthatunk 

össze, melyben az egyes feltételeket logikai operátorokkal (ÉS, VAGY) köthetjük össze. Beállíthatjuk az egyes 

mezők értékeit. 

 

Adatok keresése lehetséges, ha a Ctrl+F billentyűkombinációt használjuk, vagy kiválasztjuk az eszköztáron 

rekordkeresés ikont. Ekkor a megjelenő párbeszédpanelen megadhatjuk a keresési szempontokat. 
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22.8. Indexek 

Az adattáblákban a rekordok elérését, a válogatást gyorsíthatjuk indexek használatával. Az indexek, mindig 

adattáblához kapcsolódó adatszerkezetek, és valamely mezőnek vagy mezőcsoportnak egy adott irányú 

rendezettségét írják elő. 

Az indexek kezelését a tábla szerkesztő állapotából érhetjük el. Ehhez válasszuk ki a táblát, majd a Szerkesztés 

menü Szerkesztés menüpontját. Ekkor a tábla szerkezete módosítható lesz. Itt az Eszközök Indextervezés 

menüponttal kezdeményezhetjük az indexek karbantartását, új index létrehozását, vagy létező törlését. 
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Az indexek túlzott használatával vigyázzunk, mert a keresést gyorsítják, de az adatfelvitelt és módosítást 

lassítják, mert az indexekhez tartozó adatszerkezetek folyamatos karbantartást igényelnek. 

23. Kapcsolatok táblák között 

A táblák közötti logikai kapcsolatokat relációkkal írjuk le. Ehhez a kapcsolt táblában idegen kulcsra van 

szükségünk. 

Az idegen kulcsoknak a kapcsolatoknál van jelentősége. Mint láttuk, egy kapcsolatot a relációs modellben úgy 

lehet reprezentálni, hogy az egyik kapcsolódó táblázatban, vagy esetleg külön relációban idegen kulcsot, vagy 

kulcsokat szerepeltetünk. Az idegen kulcs egy olyan leíró mező egy táblában, amely egy másik táblában 

elsődleges kulcs. 

A reláció létrehozásához válasszuk az Eszközök menü Relációk … menüpontját. Ekkor a Tábla hozzáadása 

párbeszédpanelen tudjuk kiválasztani a relációban szereplő táblákat. 
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A táblák kiválasztása után, a Beszúrás menü Új reláció menüpontját választva kapjuk a beállító ablakot, ahol 

kiválaszthatjuk a két táblát és a táblák mezőit, melyek a kapcsolatot tartják. A kapcsolatot az egyik tábla 

elsődleges kulcsmezője, a másik tábla neki megfelelő idegen kulcs mezőjével tartja. Figyeljünk rá, hogy ezen 

két mező típusának meg kell felelnie egymásnak. 
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A sikeresen elvégzett reláció létrehozás után a táblák közötti kapcsolatot láthatjuk. 

 

Adatok importálása és exportálása 

Importálhatunk szövegfájlokat, munkafüzet fájlokat és a rendszer címjegyzékét. A címjegyzéket csak olvasható 

módban tudjuk importálni. 
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Ha importálni kívánunk egy szövegfájlból vagy egy munkafüzet fájlból, a fájl első sorának tartalmaznia kell a  

fejléc információkat. A fájl második sora az első érvényes adatsor. A második sor minden egyes mezője 

meghatározza az egész oszlop formátumát. A Base-be való importáláskor a munkafüzet fájl mezőinek minden 

formátuminformációja elvész. 

Űrlapok 

Az OpenOffice táblák nyers formában tartalmazzák az információkat. Azoknak, akik nem ismerik kellően a 

programot, megerőltető lehet a táblákkal való munka, és több a hibalehetőség is. A probléma megszüntetésére 

űrlapokat tervezhetünk. 

Űrlapok segítségével könnyen és egyszerűen tölthetjük fel adatokkal adatbázisunkat. Segítségükkel 

kiküszöbölhetőek az adatbeviteli hibák és gyorsan áttekinthetjük a korábban rögzített adatokat, valamint 

esztétikus megjelenítést biztosítanak. 

24. Létrehozás tündérrel 

Az űrlapjainkat kialakíthatjuk Űrlaptündér varázsló segítségével. 

Az első lépésben válasszuk ki azt az adattáblát, vagy lekérdezést melynek mezőit szeretnénk megjeleníteni az 

űrlapon. Valamint válogassuk ki azokat a mezőket melyeket szerepeltetni szeretnénk. 

 

Amennyiben szeretnénk alűrlapot hozzáadni az űrlapunkhoz, akkor ki kell választani azt a már létrehozott 

relációt, mely meghatározza majd a leírt kapcsolat alapján a bekerülő adatokat. Ezt a varázsló második 

lépésében tehetjük meg. 

Amennyiben nem választunk alűrlapot, akkor az ötödik lépéssel folytatódik a varázsló. Itt a mezők 

alapértelmezett elrendezését választhatjuk ki. 

Alűrlap választása esetén előbb meg kell határozni az alűrlapon megjelenő mezőket és a meghatározó relációt. 
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A hatodik lépésben szabályozhatjuk, hogy milyen jellegű adatfelvitelt és törlést engedélyezünk az űrlapunkon 

keresztül. 

 

Az utolsó két lépésnél színt, stílust és nevet állíthatunk be. 

Lekérdezések 

A lekérdezések használata lehetővé teszi, hogy egy vagy több tábla rekordjaiból meghatározott feltételnek eleget 

tevő részhalmazt tudjunk előállítani és ezt megjeleníteni. Az alapul szolgáló táblákat rekordforrásnak nevezzük. 

A lekérdezés nagyban hasonlít a szűrésre. A kettő azonban számos dologban eltér egymástól. Néhány lényeges 

eltérés: 
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1. A lekérdezésnél, lehetőség van a tábla csak egyes mezőinek tartalmát megjeleníteni, a szűrőnél pedig, mindig 

minden mező tartalma megjelenik. 

2. Míg a lekérdezés lehetőséget biztosít a rekordok csoportosítására, illetve a csoportosítás alapján történő 

számításokra, a szűrő nem ad lehetőséget a rekordok csoportosítására. 

3. A lekérdezés tartalmazhat számított mezőt, a szűrő nem. 

4. Amíg a lekérdezés módosíthatja egy adatbázis vagy tábla tartalmát, a szűrő nem módosíthatja azt. 

5. A szűrőt alkalmi szűrések esetén használjuk, míg a lekérdezéseket adatmódosítások illetve rendszeresen 

ismétlődő szűrések esetén. 

25. A lekérdezés nézetei 

A lekérdezéseket 3 féle nézetben hozhatjuk létre. 

1. Tervező 

2. Tündér segítségével 

3. SQL 

 

25.1. Létrehozás tervező nézetben 

Itt készítjük el a lekérdezés tervét. Az ablak felső részében a használt táblákat, mezőket és kapcsolatait látjuk. 

Az elsődleges kulcs mező megjelölve jelenik meg. Az alsó részben a lekérdezésben szereplő mezőket, valamint 

az ezekre vonatkozó rendezési módot, szűrő feltételeket és csoportosítási szempontokat vehetjük fel. 

Amennyiben adatreláció van két különböző tábla mezői között, ezeket a relációkat a lekérdezésben is 

használhatjuk. 

Ha például van egy táblája a cikkszámmal azonosított cikkekhez, és egy tábla az ügyfelekhez, amelyben rögzíti 

az összes cikket, amelyet az ügyfél rendel a megfelelő cikkszámmal, akkor reláció van a két "cikkszám" 

adatmező között. Ha létre akarunk hozni egy lekérdezést, amely visszaadja az ügyfelek által rendelt összes 

cikket, akkor két táblából kell lekérni az adatokat. Ennek végrehajtásához meg kell mondani az OpenOffice-nak, 

hogy mi a kapcsolat a két tábla adatai között. 

Ennek végrehajtásához vigye a kurzort a mezőnévre a táblában, tartsa lenyomva az egérgombot, és húzzuk át a 

mezőnevet a másik tábla mezőnevéhez ("Elemszám" az Elem táblából). Amikor elengedjük az egérgombot, a 

két ablak között megjelenik a mezőket összekötő vonal. A feltétel, hogy a két mezőnév tartalmának meg kell 

egyeznie, bekerül az eredményül kapott SQL-lekérdezésbe. 
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A lekérdezés készülhet táblából, lekérdezésből, esetleg mindkettőből. A kijelölt objektumokat a Hozzáadás 

gombbal adhatjuk a lekérdezéshez. A felvétel után a Bezárás gombbal zárhatjuk be a panelt. Ha esetleg olyan 

rekordforrást vettünk fel, amire nincs szükség, akkor azt a kijelölés után a DELETE billentyűvel törölhetjük. 

A lekérdezésben használni kívánt mezőket a tervezőrácsba kell felvenni. Ezt megtehetjük, ha kettőt kattintunk a 

rekordforrásban a mezőnévre, vagy „Fogd és Vidd” módszerrel áthúzzuk a szükséges mezőt a rácsba. A tervező 

rács Mező sorának legördülő listájából is kiválaszthatjuk a mezőt. A mező kiválasztása után a Tábla sor 

automatikusan kitöltődik. 

Ha a már felvett mezőre nincs szükségünk, akkor törölhetjük azt a tervezőrácsból. A mező kijelölése után 

használjuk a Szerkesztés menü Oszlopok törlése parancsot, vagy a DELETE billentyűt. 

A Rendezés sorban a kiválasztott mező szerinti rendezést adhatunk meg. A rendezés lehet növekvő vagy 

csökkenő. Ha több mezőnél is beállítunk rendezést, akkor tervezőrácsban elfoglalt helyüket veszi figyelembe, 

balról jobbra. 

A Feltétel sorban adhatjuk meg a rekordok megjelenítési feltételeit. Alaphelyzetben minden mező megjelenik az 

Adatlap nézetben. Ha egy mezőre csak a feltétel megadásához van szükség, és megjeleníteni azt nem 

szeretnénk, akkor kapcsoljuk ki a Megjelenítés sorban a jelölőnégyzetet. 

Az egy sorban levő feltételek között ÉS kapcsolat van, a sorok kritériumai között pedig VAGY. ÉS illetve 

VAGY kapcsolatban lévő feltételeket egyetlen rovatba is begépelhetünk, az AND és az OR logikai operátorok 

használatával. 

A feltételek megadásához használhatóak az AND, OR és NOT logikai operátorok, valamint a Szűrés űrlappal 

résznél már említett relációjelek (<, >, =, <=, >=, <>). Ezeken kívül alkalmazhatóak még az alábbi operátorok: 
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Operátor Leírás 

Like ”Minta” A mintaszövegnek megfelelő adatokat kereshetünk. 

Between…and… Két szám vagy két dátum között érték megjelenítése. 

In(…) Megjeleníti a zárójelben felsorolt 

kritériumoknakmegfelelő rekordokat. A felsorolt 

elemeket pontosvesszővel választjuk el. 

Is Null Azokat a rekordokat jeleníti meg, ahol a feltételt 

tartalmazó mező nincs kitöltve. 

Is Not Null Azokat a rekordokat jeleníti meg, ahol a feltételt 

tartalmazó mező ki van töltve. 

TRUE, IGAZ Logikai típusú adatnál IGAZ, vagy bekapcsolt állapot. 

FALSE, HAMIS Logikai típusú adatnál HAMIS, vagy kikapcsolt 

állapot. 

A lekérdezés eredményeként kapott adatokat az adatlap nézetben lehet megtekinteni, de egyes esetekben 

lehetőség van azok módosítására is. 

 

25.2. Létrehozás lekérdezés tündérrel 

A lekérdezéseink kialakításánál segítségül hívhatjuk a lekérdezés tündért. Ez a tündér végigvezet a lekérdezés 

összeállításának lépéseink. 

Az első lépésben kiválogathatjuk, hogy mely táblák, mely mezőit szeretnénk a lekérdezésünkben megjeleníteni. 
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A második lépésben a rendezéseket adhatjuk meg. Ezek lehetnek többértékűek is, és egyenként határozhatjuk 

meg a rendezés irányát. 

 

A harmadik lépésben a keresési feltételek, logikai kifejezések összeállítása következik. A kiválasztott mező, 

relációs jelek és beírt értékek segítségével tudjuk megadni ezeket. 
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A negyedik lépésben határozhatjuk meg a lekérdezés típusát. Azaz, hogy a szűrt rekordokat meg szeretnénk 

jeleníteni, vagy tovább kívánjuk csoportosítani ezeket. Ennek megfelelően válasszunk a lehetőségek között. 

 

Az ötödik lépésben kívánság szerint a lekérdezésben szereplő mezőkhöz álneveket rendelhetünk. 
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Az utolsó lépésben nevet adhatunk a lekérdezésünknek, amivel az adatbázisba mentjük majd. 

Természetesen az így kialakított lekérdezést szerkesztésre megnyitva tovább finomíthatjuk, alakíthatjuk, akár a 

szerkesztő akár közvetlenül az SQL nézetben. 

25.3. Létrehozás SQL nézetben 

Itt a tervező nézetben elkészített lekérdezést SQL kifejezésként tekinthetjük meg. Ebben a nézetben az SQL 

nyelvben jártas felhasználók módosíthatják a korábban elkészített lekérdezést. 

 

25.4. Az SQL lekérdezés alapjai 

A relációs adatmodell ma már klasszikusnak mondható adatbázis-kezelő nyelve az SQL (Strukturált lekérdező 

nyelv). Lehetőségünk van programokba történő beépítésre, ami egy hatékony, gyors lekérdezési lehetőséget 

biztosít. 

Minden SQL parancs egy kulcsszóval kezdődik, amelyet paraméterek, esetleg további kulcsszavak követnek. A 

paraméterek azok az objektumok, melyekre a parancsok vonatkoznak (például egy tábla vagy attribútum neve, 

egy konstans illetve valamilyen azonosító). A parancsok lehetnek egyszerűek és összetettek. 
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A legalapvetőbb SQL parancs egy tábla vagy a tábla valamely oszlopainak lekérdezésére szolgál. A parancs 

általános szintaxisa: 

SELECT [ALL | DISTINCT] * | <oszlopnévlista> FROM <táblanév> 

A * jel jelentése: a lekérdezés a teljes táblára vonatkozik. Az <oszlopnévlista> segítségével adhatjuk meg, hogy 

a lekérdezés eredményeképp melyik oszlopot akarjuk megjeleníteni. 

Szűkítők: 

1. ALL: eredményeként minden olyan rekord megjelenik, amely eleget tesz a feltételnek. 

2. DISTINCT: minden azonos előfordulás csak egyszer jelenik meg az eredménytáblában. Csak eltérő értékeket 

alkalmaz a lekérdezéshez. Olyan adatokat tartalmazó rekordokra érvényes, amelyek többször megjelennek a 

kiválasztott mezőkben. Ha a Különböző értékek parancs aktív, akkor csak egy rekordot lát a lekérdezésben 

(DISTINCT). Ellenkező esetben a lekérdezési feltételeknek megfelelő rekordokat látja (ALL). Ha például a 

"Kovács" név többször jelenik meg a címadatbázisban, akkor kiválaszthatjuk a Különböző értékek parancsot 

annak megadásához, hogy a lekérdezés eredményében a "Kovács" név csak egyszer jelenjen meg. Több 

mezőt tartalmazó lekérdezés esetén az összes mező értékei kombinációjának egyedinek kell lennie, így az 

eredmény kialakítható egy adott rekordból. Tegyük fel, hogy a "Kovács Szegeden" egyszer, a "Kovács 

Budapesten" kétszer szerepel a címjegyzékben. A Különböző értékek paranccsal a lekérdezés két mezőt 

használ, a "vezetéknév" és "város" mezőt, az eredményben visszaadja egyszer a "Kovács Szegeden" és 

egyszer a "Kovács Budapesten" értéket. Az SQL-nyelvben ez a parancs a DISTINCT predikátumnak felel 

meg. 

Az <oszlopnévlista> szintaxisa: 

<oszlopkifejezés> [,<oszlopkifejezés>]… 

Az oszlopkifejezés a következő csoportosító függvényeket tartalmazhatja: 

1. COUNT: megadja a tábla sorainak a számát 

2. SUM: megadja a paraméterben szereplő oszlop adatainak összegét az összes rekordra 

3. AVG: megadja a paraméterben szereplő oszlop adatainak átlagát 

4. MIN, MAX: az oszlop adatainak a minimumát illetve maximumát adja eredményül 

25.5. Kiválasztó lekérdezések 

A SELECT és a FROM kulcsszavakkal ellentétben ennek használata feltételes. A kiválasztást végrehajtó 

parancsnál, a FROM után a következő képen adhatjuk meg a záradékot: 

[WHERE <feltétel>] 

A kulcsszó után a feltételeket soroljuk fel. A feltételben operanduszok (konstansok, relációattribútumok azaz 

oszlopnevek illetve függvényhivatkozások) és operátorok (összehasonlító, aritmetikai és logikai műveletek) 

szerepelhetnek. 

Néhány predikátum függvény: 

1. BETWEEN: az alsó- illetve felső értékek közé eső rekordok tesznek eleget a feltételnek. 

2. [NOT] IN: az oszlopkifejezés értéke szerepel-e a megadott értéklistában 

3. LIKE: karaktersorok illeszkedését vizsgálja 

25.6. Csoportosító lekérdezések és rendezések 

Az adatbázis-kezelés egyik klasszikus művelete a csoportosítás, tehát, hogy a rekordokat egy adott mező értékei 

szerint csoportokra bontjuk. Az SQL nyelv segítségével a csoportosítás a következő záradékkal hajtható végre: 
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GROUP BY <oszlopnév>, [<oszlopnév>]… 

A csoportosítás a megadott oszlopnevek azonos értékei alapján fog történni. 

HAVING <csoportfeltétel> 

Ezt a záradékot akkor használjuk, ha a csoportosításban megjelenő rekordokra még feltételeket is szabunk. 

ORDER BY <oszlopnév | oszlopsorszám> [ASC|DESC]… 

Ez a záradék a lekérdezések eredményének rendezett megjelenítésére szolgál. 

ASC növekvő sorrend szerint rendez, ez az alapértelmezett; a DESC pedig csökkenő sorrend szerint. 

25.7. Beágyazott lekérdezés 

Az SQL nyelv lehetőséget biztosít arra, hogy a kiválasztó lekérdezések feltételében is használjunk SQL 

lekérdező parancsot. Ilyenkor megkülönböztethetünk külső és belső SELECT parancsot, beágyazott 

lekérdezésnek nevezzük az ilyen jellegű lekérdezéseket. 

A belső lekérdezések alapján három esetet különböztetünk meg: 

1. A belső lekérdezés egyetlen értéket szolgáltat vissza. A feltételként megadott kifejezésben a belső lekérdezés 

által szolgáltatott értéket használja fel a rendszer. 

2. A belső lekérdezés egyoszlopos relációt szolgáltat. Ekkor olyan feltételeket adhatunk meg, melyek a belső 

lekérdezés által szolgáltatott oszlop adatait használja fel. Predikátumai: [NOT] IN, ALL, ANY 

3. A belső lekérdezés általános relációt szolgáltat. Ebben az esetben csak kétféle feltételt vizsgálhatunk. Az 

egyik a [NOT] EXISTS kulcsszó használatával, hogy a keletkezett reláció üres, vagy sem. A másik, amikor a 

feltételben több oszlopkifejezést adhatunk meg, melyek egyezését külön-külön fogja vizsgálni a rendszer a 

belső lekérdezés által adott tábla sorainak elemeivel. 

Jelentések 

A jelentéseket adataink papíron történő megjelenítése céljából készítünk. Jelentések segítségével 

csoportosíthatjuk adatainkat. Számolhatunk részösszegeket a csoportok végén, illetve végösszegeket a lista 

végén. A jelentések formázása nagyban hasonlít az űrlapéhoz. 

Jelentés készíthető táblák, illetve lekérdezések adataiból. Ha több tábla adataiból szeretnénk kimutatást 

készíteni, akkor először azt fogjuk össze egy lekérdezésbe, és abból készítsük a jelentést. 

Ha a forrásadatokat módosítjuk a táblában vagy a lekérdezésben, úgy módosulj a jelentésünk is. Ha azonban a 

tábla szerkezetében történik változás át kell vezetni a jelentésbe. Ilyen lehet például egy mező típusának 

megváltoztatása, vagy egy mező törlése. 

25.8. Létrehozás tündérrel 

Az első lépésben kiválaszthatjuk azokat a tábla illetve lekérdezésben szereplő mezőket, melyeket szeretnénk a 

jelentésünkben, nyomtatott formában megjeleníteni. 
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A második lépésben a kiválasztott mezőkhöz köthetünk címkéket, melyek rövid, jól olvasható magyarázatot 

adnak a nyomtatandó lapon. 

 

A harmadik lépésben a jelentésben kialakíthatunk csoportosítási szinteket, több szintet is egymásba ágyazva. 

Figyeljünk arra, hogy ezek a szintek elsősorban részösszegek és számítások készítését szolgálják. Így ha túl sok 

szintű a csoportosítás, akkor egy – egy szinthez lehet csak egy rekord fog tartozni, és így elveszíti a jelentőségét 

a csoportosítás. 
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A negyedik lépésben a rendezést határozhatjuk meg. Ha adtunk meg csoportosítást, akkor ez alapból egy 

rendezést határoz meg. A további rendezések ezeken a csoportokon belüli rendezéseket jelentenek. 

 

Az ötödik lépésben a jelentés elrendezését választhatjuk ki egy egészen gazdag listából. Ennek alapvető 

eredményét rögtön ellenőrizhetjük is a háttérben. 
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Az utolsó lépésben adhatunk nevet a jelentésünknek, és határozhatjuk meg, hogy statikus vagy dinamikus 

jelentésként szeretnénk tárolni. Dinamikus jelentés esetén a megnyitáskor a jelentésben lévő mezők frissülnek, 

az összegzések újra kiszámításra kerülnek. 

 

Feladatgyűjtemény 
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26. Gyakorlatok 

1. feladat 

1. Hozzon létre egy új üres adatbázist, és Foci néven mentse el! 

2. Hozzon létre egy Csapat nevű táblát, amely az alább felsorolt mezőket tartalmazza!A mezők további 

tulajdonságait hagyja alapértelmezésen! 
 

Mezőnév Típus Méret Cím 

Jatekos_neve Szöveg 30 karakter Játékos neve 

Mezszam Szöveg 2 karakter Mezszám 

Jatszott_merkozesek Szám Egész Játszott mérkőzések 

Rugott_golok Szám Egész Rúgott gólok 

Kiallitasok_szama Szám Egész Kiállítások száma 

1. Töltse fel a táblát adatokkal (legalább 4 rekordot vegyen fel)! 

2. Rendezze sorba az adatokat a rúgott gólok száma szerint növekvő sorrendbe! 

2. feladat 

1. Hozzon létre egy új üres adatbázist, és Lakás néven mentse el! 

2. Hozzon létre egy Bútor nevű táblát, amely a következő mezőket tartalmazza! 
 

Mezőnév Típus Méret Cím Indexelt 

Termek_neve Szöveg 50 karakter Termék neve Nem 

Cikkszam Szöveg 10 karakter Cikkszám Igen (nem 

lehetazonos) 

Mennyiseg Szám Egész Mennyiség Nem 

Egysegar Pénznem - Egységár Nem 

1. A Mennyiség mező számformátumát állítsa be úgy, hogy a bevitt számadatok darabban, az Egységár mező 

számformátumát pedig úgy, hogy a bevitt adatok forintban jelenjenek meg! 

2. Elsődleges kulcs a cikkszám legyen! 

3. Töltse fel a táblát a következő adatokkal! 
 

Termék neve Cikkszám Mennyiség Egységár 

Előszobabútor E29554 45 24980 

Íróasztal I32456 23 13560 
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Konyhaszekrény K37298 20 69500 

Cipőszekrény SZ10087 120 4690 

Szekrénysor SZ12342 13 214500 

Éjjeli szekrény SZ12889 80 7860 

Gardróbszekrény SZ13455 8 129000 

1. Keresse ki az össze olyan rekordot (szűrés űrlappal), ahol a termék névben szerepel a szekrény szó! 

3. feladat 

1. Ingatlanok néven hozzon létre egy új, üres adatbázist! 

2. Importálja az Elado_ingatlanok_listaja.txt állományt! 

3. Nyissa meg az importált táblát Tervező nézetben, majd módosítsa az Irányár mező számformátumát úgy, 

hogy a bevitt adatok forintban jelenjenek meg! 

4. Készítsen lekérdezést Olcsó ingatlanok néven, amely megjeleníti a 20 millió forint alatti társasházak listáját! 

5. Készítsen lekérdezést Összesítés néven, amely kerületenként összesíti, hogy hány eladó ház található az 

adatbázisban! 

4. feladat 

1. Hozzon létre egy új, üres adatbázist Közért néven! 

2. Hozzon létre egy új táblát Raktárkészlet néven az alábbi szerkezettel! 
 

Mezőnév Típus Méret Cím 

Megnevezes Szöveg 50 karakter Megnevezés 

M_egyseg Szöveg 10 karakter Mennyiségi egység 

Mennyiseg Szám Egyszeres Mennyiség 

Egysegar Pénznem - Egységár 

1. Készítsen AutóŰrlapot az adatok beviteléhez! 

2. Az elkészült Űrlap segítségével vigye fel az alábbi élelmiszereket a táblába! 
 

Megnevezés Mennyiségi egység Mennyiség Egységár 

Alma kg 60 129 

Szőlőlé (1 l) db 100 134 

Chips db 50 189 

1. A további élelmiszerek adatait importálja a Raktárkészlet táblába a Raktárkészlet.txt fájlból! 
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2. Készítsen lekérdezést Összesítő néven, amely termékenként kiszámítja az egyes élelmiszerek összértékét! 

5. feladat 

1. Hozzon létre egy új, üres adatbázist Lemezbolt néven! 

2. Importálja Hanglemez_Access.xls állomány Eladási statisztika munkalapján található táblázat adatait! 

3. Az importált táblának adja a Készlet nevet! 

4. Készítsen Összesítő néven olyan lekérdezést, amely a lemezek adataink kívül a raktáron lévő 

lemezmennyiség összesített értékét is megjeleníti! 

5. Az összesített értékeket tartalmazó oszlopnak adja az Összesen címet! 

6. Készítsen táblázatos AutóJelentést Raktárkészlet néven az összesítő lekérdezés alapján! 

6. feladat 

1. Hozzon létre egy üres adatbázist Autók néven! 

2. Importálja az adatbázisba az Autok.xls állomány tartalmát Autómárkák néven! 

3. Elsődleges kulcsként az Azonosítót adja meg! 

4. A szűrők segítségével keresse ki az összes olyan rekordot, ahol a Hengerűrtartalom meghaladja az 1600 cm3-

t vagy a gyártó ország Franciaország! 

7. feladat 

1. Nyissa meg Egeszseg.odb adatbázist! 

2. Az Egészségügyi adatok tábla a tanulók egészségügyi adatait tartalmazza! 

3. Indexelje a táblát a tanulók neve szerint! 

4. Készítsen lekérdezést, amely az 1985, január 1-jén vagy az után született lányok adatait gyűjti ki! Mentse a 

lekérdezést 1985 néven! 

5. Készítsen lekérdezést, amely megjeleníti az egyes tanulók ideális testsúlyát! Az ideális testsúly kiszámítása a 

következő módon történik: testmagasság – 110. Mentse a lekérdezést Ideális néven! 

6. Készítsen lekérdezést, mely kiszámítja a táblában szereplő tanulók átlagmagasságát! Mentse el Átlag néven! 

Hozzunk létre egy adatbázist. Legyen a neve AUTO és mentsük el egy biztos helyre a meghajtón. 

Nyissunk egy új táblát tervező nézetben! 

Majd készítsünk egy táblát a következő módon: 

1. Mező neve legyen Rendszam, adattípusa szöveg! Legyen ez az elsődleges kulcs!Mezőtulajdonságoknál a 

Címhez írjuk, hogy Rendszám. Ennél lehet ékezetet használni. Itt felhasználóbarát elnevezéseket adhatunk az 

egyes mezőknek. A megadott cím a tábla adatlap nézetben való kitöltésekor jelenik meg a mező fejlécében. 

2. Mező neve legyen Vezeto, adattípusa szöveg! Mezőtulajdonságoknál a Címhez írjuk be, hogy Vezető! 

3. Mező neve legyen MegtettKm, adattípusa szám! 

4. Mező neve legyen Datum, adattípusa Dátum/idő! Mezőtulajdonságoknál a Formátum pontban válasszuk a 

Rövid dátumot, cím rovathoz írjuk be Dátum. 

5. Mentsük el a táblát Menetlevel néven! 

6. Töltsd fel a táblát adatokkal! (legalább 10 rekord legyen)! 
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7. Importáljuk az autok.txt állományt az AUTO adatbázisba! 

9. feladat 

Hozzunk létre egy adatbázist. Legyen a neve KONYVTAR és mentsük ezt! 

Nyissunk egy új táblát tervező nézetben! 

Majd készítsük el a táblát a következő módon: 

1. Mező neve legyen Szerzo, adattípusa szöveg! 

2. Mező neve legyen Cim, adattípusa szöveg! Állítsuk ezt be elsődleges kulcsnak! 

3. Mező neve legyen Kiado, adattípusa szöveg! 

4. Mentsük el ezt a táblát konyvek néven! 

5. Importáld a konyvek.txt állományt az előbb létrehozott konyvek táblába! 

10. feladat 

/A        Hozzunk létre egy adatbázist mely egy közért áruit tartja nyilván! 

Legyen a neve ELADÁS és mentsük ezt el! 

Nyissunk egy új táblát tervező nézetben! 

Majd készítsük el a táblát a következő módon: 

1. Mező neve legyen Kategoria_kod, adattípusa szám! Mezőtulajdonságoknál a Mezőméretet állítsuk egészre! 

Állítsuk be elsődleges kulcsnak! 

2. Mező neve legyen Kategoria_nev, adattípusa szöveg! 

3. Mentsük el ezt a táblát Kategoria néven! 

4. Töltsük fel adatokkal a táblát!Legalább 5 rekord legyen! (a kategoria_kodhoz számot írjunk pl:10,20…, mert 

szám típus, a kategoria_nevhez pl. édesség, vagy tejtermék) 

/B.Nyissunk egy új táblát tervező nézetben! 

Majd készítsük el a táblát a következő módon: 

1. Mező neve legyen Aru_kod, adattípusa szám. Mezőtulajdonságoknál a mezőméretet állítsuk egészre, címhez 

írjuk, hogy Áru kód. Legyen ez az elsődleges kulcs. 

2. Mező neve legyen Kategoria_kod, adattípusa szám. Mezőtulajdonságoknál a mezőméretet állítsuk egészre, 

címhez írjuk be, hogy Kategória kód. 

3. Mező neve legyen Aru_nev, adattípusa szöveg. Mezőtulajdonságoknál a címhez írjuk be, hogy Áru név. 

4. Mező neve legyen Aru_ara, adattípusa szam.Mezőtulajdonságoknál a formátumot állítsuk pénznemre, 

tizedeshelyeket pedig 0-ra. 

5. Mentsük el a táblát Aru néven! 

6. Töltsük fel ezt a táblát adatokkal! (Legalább 10 rekord legyen) 

27. TESZTEK 

27.1. Adminisztrálás(feladatok) 
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1. Igaz vagy Hamis? Írjon I vagy H betűt a kipontozott helyekre! (3 pont) 

….. 1: Adatbázis létrehozásakor nem szükséges a mezők számának megadása. 

….. 2: Adatbázis létrehozásakor nem szükséges a rekordok számának megadása. 

….. 3: Egy mező legnagyobb szélességét a mező típusa határozza meg. 

2. Növelhető-e egy létező mező hossza (igen/nem)? (1 pont) 

............. 

3. Melyik a legpontosabb meghatározás? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Olyan tevékenység, amellyel adatbázis adatvédelmét és integritását őrizhetjük meg, pl. felhasználói engedélyek, 

biztonsági másolatok kezelése, ill. adatbázis tömörítések tárolása. 

a. adatarchiválás 

b. adatmentés 

c. adatbázis adminisztráció 

d. adatbázis felügyelet 

4. Melyik igaz az alábbiak közül? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Adatbázis adataihoz és objektumaihoz való hozzáférést szabályozó tulajdonságcsoport, amellyel beállíthatjuk, 

hogy bizonyos szinteken csak a felhasználók bizonyos köre férhessen hozzá az adatokhoz. 

a. adatintegritás 

b. adatvédelem 

c. adatadminisztráció 

d. adatbázis felügyelet 

5. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Adatbázis megnyitása úgy, hogy más felhasználó vagy program ne 

módosíthassa annak adatait vagy objektumait. 

a. titkos megnyitás 

b. kizárólagos megnyitás 

c. feltétlen megnyitás 

6. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Olyan adatbázis, amelyben ugyanazon adatot egyszerre több felhasználó is elérhet. 

a. osztott adatbázis 

b. nyilvános adatbázis 

7. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Rekordok, rekordhalmazok vagy adatbázisok azon tulajdonsága, mely az adatokat csak olvashatóvá teszi az 

összes felhasználó számára, kivéve azt a felhasználót aki megnyitotta azt. 

a. takart 
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b. zárolt 

c. nyitott 

8. Mit tenne Ön akkor, ha olyan számla érkezne be, amelyen a Számlaszám értéke részben elmosódott? A helyes 

válasz betűjelét karikázza be. (1 pont) 

a. Kidobnám a számlát. 

b. A felismerhető karakterekkel vinném be a számlát. 

c. Mesterséges azonosítót - például napi dátumot és sorszámot - alkalmaznék. 

d. Külön állományba tenném a kétséges tételt annak tisztázásáig. 

9. Az alábbiak közül melyik adatkezelési (K) és melyik adat-feldolgozási (F) művelet? Írja a betűkódokat a 

kipontozott helyekre! (4 pont) 

a. …... Kikeressük a Lada típusú kocsik tulajdonosait. 

b. ...... Módosítjuk a cikk árát 50-ről 60-ra. 

c. ...... Megállapítjuk a számla végösszegét a számlatételek tárolt értéke alapján. 

d. …... A Vevőkód tárolási sorrend helyett Vevőnév sorrendű listát készítünk. 

10.         (1 pont) 

Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Olyan adatbázis hozzáférési típus, amellyel sem az adatokat sem pedig az adatbázis-objektumokat nem 

módosíthatjuk, hanem csak megtekinthetjük azokat. 

a. elrejtett 

b. írásvédett 

c. titkosított 

11. Karikázza be a helyes folytatás betűjelét! (1 pont) 

Ha már létrehoztunk egy rekordstruktúrát és abba adatokat vittünk fel, a struktúra: 

a. a későbbiekben már nem változtatható. 

b. szabadon változtatható, következmények nélkül. 

c. szabadon változtatható, de fennáll az esetleges adatvesztés veszélye. 

12. Karikázza be a helyes folytatás betűjelét! (1 pont) 

Ha egy adatbázisban megbontjuk a létrehozott relációkat; 

a. az adatvesztéssel járhat. 

b. az a programunk elakadásával járhat, de adatot nem veszítünk. 

c. az a programunk elakadásával járhat, sőt még adatot is veszítünk. 

27.2. Alapfogalmak(feladatok) 

1. Egészítse ki a következő mondatot! (2 pont) 
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Relációs adatbázisokban az egy egyed-előforduláshoz tartozó adatokat................ nevezzük, a különbözőekhez 

tartozó azonos tulajdonságokat pedig .............. nevezzük. 

2. Relációk vizsgálatakor milyen logikai műveleteket alkalmazhatunk? (3 pont) 

        ................   .................   ................. 

Válaszát írja a kipontozott helyekre! 

3. Húzza alá azt a fogalmat, amelyik NEM illik a többi közé? (1 pont) 

        rekord 

        bekezdés 

        mező 

        adatbázis 

        indexállomány 

4. Milyen aritmetikai műveletek végezhetőek az ön által ismert adatbáziskezelő-rendszerben? Soroljon fel 

négyet! (4 pont) 

.............   ..............   ..............   .............. 

5. Milyen összehasonlító műveletek végezhetőek el az ön által ismert adatbáziskezelő-rendszerben? Soroljon fel 

ötöt! (5 pont) 

............   .............   .............   ..............   .............. 

6. Milyen adatbázis modelleket ismer? Soroljon fel hármat! (3 pont) 

........................   .........................   ...................... 

7. Melyik a legpontosabb meghatározás? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Adatbázis tábláiban tárolják: 

a. adatok 

b. számok 

c. szövegek 

d. jelek 

8. Melyik a legpontosabb meghatározás? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Szabadon választható név, melyet utasításokban mezőknek vagy kifejezéseknek adhatunk azért, hogy 

tömörebbek és lényegretörőbbek legyenek. 

a. rekordnév 

b. mezőnév 

c. alias 

d. változónév 

9. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Olyan jel vagy szó (pl. OR vagy < ), amely elemeken végzett művelet végrehajtását jelöli. 
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a. negátor 

b. kooperátor 

c. operátor 

10. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Olyan adatbázis, amelyekben az adatok táblákban vannak tárolva, így hatékonyabban tudjuk azokat tárolni és 

kezelni, valamint a fölösleges adatismétlést is elkerülhetjük. 

a. osztott adatbázis 

b. relációs adatbázis 

c. moduláris adatbázis 

11. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Adatok gyűjteménye adott személyről, eseményről vagy más dologról. Az adattáblában sor formájában jelenik 

meg. 

a. mező 

b. rekord 

12. A hierarchikus menüszerkezet jellemzője a fő és almenü. Igaz vagy hamis a fenti álltás?(1 pont) 

13. Válassza ki a relációs adatbázis-kezelőket a felsorolásból. 

Karikázza be a betűjelét! (3 pont) 

a. dBase 

b. Paradox 

c. Access 

d. Excel 

14. Írja a megfelelő fogalom betűjele mellé a hozzá illő meghatározás betűjelét! (5 pont) 

A. Egy egyedhez tartozó adatok összessége egy táblában 

B. A különböző egyedekhez tartozó azonos tulajdonságok összessége 

C. Oszlopait mezőknek, sorait rekordoknak nevezzük 

D. Relációk létesítését teszi lehetővé 

E. Elsődleges rendezési szempontot ad meg. 

a. ......        tábla 

b. .....        mező 

c. ......        kulcsmező 

d. …...        rekord 

e. …...        kapcsolómező 

15. Melyik kettő nem illik a többi közé? Karikázza be a betűjelét! (2 pont) 
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        a. cella 

        b. rekord 

        c. mező 

        d. abszolút hivatkozás 

        e. index 

        f. reláció 

        g. idegenkulcs 

16. Válogassa szét az alábbi fogalmakat a megadott kategóriákba! Használja a betűjeleket!(5 pont) 

a. beviteli maszk 

b. új rekord 

c. reláció 

d. érvényesség vizsgálat 

e. szűrőfeltétel 

f. mezőtípus 

A. lekérdezés: .............................. 

B. adatbevitel: ............................. 

17. Karikázza be! (1 pont) 

Az egyedre vonatkozó információt tárolja: 

a. mező 

b. tábla 

c. rekord 

d. cella 

18. Írja a meghatározások betűjelét a kipontozott helyekre, a megfelelő sorba! (5 pont) 

a. egy adatbázis két tábláját kapcsolja össze 

b. reláció létrehozására alkalmas 

c. rendezésnél fontos szerepe van 

d. elsődleges rendezési sorrendet definiálhat 

e. az összetartozó táblákban nevük és típusuk azonos 

A. kulcsmező        .......................... 

B. kapcsolómező        .......................... 

27.3. Bevitel, módosítás, törlés(feladatok) 

1. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, melyik hamis! 
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Válaszoljon a mondatok előtt I vagy H betűvel! (3 pont) 

a......        A rekordok törlése mindig egyenértékű az adatbázis-állomány 

        megszüntetésével. 

b......        Ha az összes rekordot kitöröltük, akkor megszüntettük egyben 

        az adatbázis-állományt is. 

c......        A rekord törlése azt jelenti, hogy csak a rekord tartalma törlődik 

        és a kitörölt rekord továbbra is üres rekordként szerepel az 

        adatbázis-állományban. 

2. Hogyan emelné meg minden áru árát 8%-kal az alábbi táblában? (1 pont) 

ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,Afa) 

..................................................................................................................... 

3. Hogyan emelné meg minden dolgozó fizetését 10%-kal az alábbi táblában? (1 pont) 

DOLGOZO(Torzsszam,Nev,Fizetes,Datum_be,Nyelv_kod,Lakcim) 

..................................................................................................................... 

4. Hogyan írná be minden számlába, hogy az átutalás igaz logikai értékű? (1 pont) 

SZAMLAK(Szamlaszam,Datum,Osszeg,Azonosito,Atutalas) 

..................................................................................................................... 

5. A 10%-nál kisebb ÁFÁkat emelje meg 4%-kal az alábbi táblában! (1 pont) 

ARU(Cikkszam,Megnevezes,Ar,Keszlet,Afa) 

..................................................................................................................... 

6. Hogyan törölhetünk sorokat (rekordokat) egy táblából? (1 pont) 

..................................................................................................................... 

7. Egy memóriaváltozó lehetséges értékei: Képernyő, Nyomtató. Hogyan küszöbölné ki adatbevitelnél 

bármilyen más érték megadását? (1 pont) 

..................................................................................................................... 

8. Melyik igaz az alábbiak közül? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Olyan formátum, mellyel a mező bevitelét  szabályozzuk. Tartalmazhat konkrét és maszk karaktereket, 

amelyekkel azt adjuk meg hogy hova kerüljön a bevitt adat, milyen típusú adatot és hány karaktert írhatunk be. 

a. rekord maszk 

b. adat maszk 

c. bemeneti maszk 

d. maszkmező 

9. Melyik kettő illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (2 pont) 
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Ellenőrzési folyamat, melynek során eldől, hogy a beírt adat bizonyos határok közé esik-e vagy megfelel a beírt 

feltételnek. 

a. validitás 

b. szűrés 

c. érvényesség 

d. hibakeresés 

10. Melyik kettő illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (2 pont) 

Olyan szabály, amely a mezők értékeire határértéket vagy más feltételt szab meg. 

a. érvényességi szabály 

b. szűrőfeltétel 

c. keresési feltétel 

d. validitási feltétel 

11. Ha egy dátum típusú mező hosszú formátumúra van definiálva (pl. 1970. 

szeptember 23.) akkor adatfelvitelkor... Karikázza be a mondat helyes befejezésének betűjelét! (1 pont) 

a. végig ki kell írni az évet, nem elég a 94 

b. szöveggel kell írni a hónapot 

c. ha nincs más előírás, a dátumot az op. rendszer beállításnak megfelelően kell tagolni (pont, vessző ...) 

12. Karikázza be a helyes folytatás betűjelét! (1 pont) 

Adatrögzítésnél a mezők bevitelének sorrendje ... 

a. mindig kötött, a programozó által meghatározott sorrendű. 

b. mindig kötött, a rekordszerkezet által meghatározott sorrendű. 

c. általában szabad. 

13. Az adatbevitelkor módosíthatók a számított mezők is. (1 pont) 

Karikázza be a helyes megoldás betűjelét! 

a. nem igaz 

b. igen, de a forrás adat nem kerül frissítésre a táblában 

c. igen, s a forrás adat is frissítésre kerül 

14. Az alábbi fogalmak közül melyek kapcsolatosak az adatbevitellel? Karikázza be a betűjelüket! (3 pont) 

a. jelentés 

b. nyomtatott forma 

c. űrlap 

d. szűrő 

e. képernyőmaszk 
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f. formátummaszk 

g. lekérdezés 

15. Igazak, vagy hamisak az alábbi állítások? (3 pont) 

Írjon I vagy H betűt a kipontozott helyekre! 

Az adatbevitel során: 

A. ......A validitás ellenőrzésének elégséges feltétele a beviteli maszk alkalmazása. 

B. ......Előírhatjuk, hogy egy mezőt ne lehessen üresen hagyni. 

C. …...Az alapértelmezés szerinti érték és az előzőleg rögzített érték egy és ugyanazon fogalmak. 

16. Igazak, vagy hamisak az alábbi állítások? (3 pont) 

Írjon I vagy H betűt a kipontozott helyekre! 

A. …...Adatbevitelnél az utolsó mező feltöltése automatikusan a rekord rögzítését, és új rekord nyitását 

eredményezi. 

B. ...... Adatbevitelnél az utolsó mező feltöltése automatikusan a rekord rögzítését eredményezi. 

C. …... A rögzítés mikéntjét a programozó határozza meg. 

27.4. Keresés, rendezés, lekérdezés(feladatok) 

1. Az alábbi állítások közül melyik hamis? (1 pont) 

a. A logikai rendezés (indexelés) nem más mint egy újabb adatbázis-állomány. 

b. A logikai rendezés egy segédállomány, amelyben a rekordok sorrendje tárolva van. 

c. A logikai rendezés után a rekordok fizikai sorrendje nem változik. 

2. Mire szolgálnak az indexek? (1 pont) 

Karikázza be a helyes válasz betűjelét! 

a. ezek ideiglenes tárolóhelyek 

b. törölt adatbázisok jelzésére 

c. az adatbázisban lévő rekordok logikai sorrendjének tárolására 

d. adatbázisok egymástól való megkülönböztetésére 

3. Az alábbi táblákban aláhúzással jelölje meg az elsődleges kulcsnak alkalmas mezőket! (3 pont) 

A. DOLGOZO(Nev,Fizetes,Datum_be,Torzsszam,Lakcim,Szigszam) 

B. GEPKOCSI(Tipus,Rendszam,Szin,Tulaj_nev,Tulaj_cim) 

C. VEVOK(Utca,Nev,Irszam,Varos,Szamlaszam,Anyja_nev) 

4. A DOLGOZO tábla az alábbi oszlopokat tartalmazza: 

DOLGOZO(Nev,Fizetes,Datum_be,Torzsszam,Lakcim) 

Hogyan készítene listát a dolgozók törzsszámával,nevével és 

fizetésével? (1 pont) 
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.................................................................................................. 

5.  Rendezetten jelenítse meg a VEVOK táblát városonként abc sorrendben. (1 pont) 

VEVOK(Azonosito,Utca,Nev,Varos,Utca,Szamlaszam) 

.................................................................................................. 

6. Milyen műveletet kell elvégeznie, ha az öt legolcsóbb árut kell kilistázni egy készletnyilvántartásból? (1 pont) 

................................................................................................. 

7. Hogyan listázná ki a dolgozók névsorát osztályonként? (1 pont) 

DOLGOZO(Torzsszam,Nev,Fizetes,Datum_be,Nyelv_kod,Lakcim, Oszt_kod) 

OSZTALY(Oszt_kod, Oszt_nev) 

.............................................................................................................................. 

8. Jelölje meg a helyes állítás betűjelét! (1 pont) 

A. Nézetek (view) létrehozásával a  több táblába történő egyidejű adatfelvitel megakadályozható. 

B. Nézetek  létrehozásával a több táblából történő lekérdezések egyszerűsíthetők. 

C. Nézetek  létrehozásával a több táblából történő lekérdezések végrehajtási ideje csökkenthető. 

D. Nézetek  létrehozásával a több táblából történő listázások lelassulnak. 

9. Válassza ki a definícióhoz tartozó fogalmat! (1 pont) 

Karikázza be a betűjelét! 

Az a lehetőség, hogy egy adatbázisból egy másik adatbázisba adatokat 

vihetünk ki, hozhatunk be onnan vagy beszerkeszthetjük azokat. 

a. adat védelem 

b. adat frissítés 

c. adat struktúra 

d. adat kapcsolhatóság 

10. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Lekérdezések futtatásának, vagy szűrő alkalmazásának eredményét tartalmazó rekordhalmaz. 

a. keresés 

b. eredményhalmaz 

c. szűrő 

d. lekérdezés 

11. Melyik NEM illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Két tábla illeszkedő mezői között létrehozott viszony. Lehet egy-az-egyhez 

vagy egy-a-többhöz. 
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a. csatolás 

b. kapcsolat 

c. reláció 

12. Adattáblában való kereséskor a kereső kifejezésben egyszerre hány mezőre hivatkozhatunk? Karikázza be a 

helyes válasz betűjelét! (1 pont) 

a. csak egyre 

b. csak az indexeltre 

c. akármennyire 

13. Szűrés végrehajtása után az adattáblából a szűrőfeltételt nem kielégítő 

adatok törlődnek. 

Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? (1 pont) 

14. Ha egy szűrés során a következő feltételt használjuk, milyen 

eredményhalmazra számíthatunk? (1 pont) 

Year([RENDELÉS_DÁTUM]) = Year(Now()) And Month([RENDELÉS_DÁTUM]) = 

Month(Now()) 

Karikázza be a helyes válasz betűjelét! 

a. Az előző hónap rendelései. 

b. Az aktuális év és hónap rendelései. 

c. Az aktuálist megelőző hónapok rendelései. 

15. A keresés során helyettesítő karaktereket használtunk. A megadott feltétel 

alapján válassza ki, hogy miket találhattunk! (2 pont) 

        "b?r" 

Karikázza be a helyes válaszok betűjelét! 

a. bárka 

b. bér 

c. bír 

d. barna 

16. Amikor kereszttáblás lekérdezést futtatunk, akkor az egy pillanatfelvételt ad vissza, mely nem frissíthető 

típusú rekordhalmaz. 

Igaz (I) vagy Hamis (H) ez az állítás? (1 pont) 

17. Karikázza be a helyes folytatás betűjelét! (1 pont) 

Egy néhány ezer rekordot tartalmazó adattábla egy mező szerinti indexelése... 

a. akár néhány óráig is eltarthat. 
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b. normális esetben maximum néhány másodpercig tart. 

c. csak két menetben oldható meg. 

18. Melyik kettő NEM SQL foglalt szó? Karikázza be a betűjelét! (2 pont) 

a. WHERE 

b. SELECT 

c. USE 

d. FOR 

e. FROM 

f. IN 

19. Adott az alábbi adatbázis: 

Alkalmazottak(SzemélyAZO, Vezetéknév, Keresztnév, Fizetés, Belépés) 

Készítsen SQL kérdést, amely felsorolja mindazokat, akik többet keresnek 

32000 Ft-nál! (4 pont) 

....................................................................................................................... 

20. Mit tesz az alábbi SQL utasítás? Karikázza be a helyes választ! (1 pont) 

DROP INDEX IdeiglenesIndex ON Ismerősök; 

a. Törli az "IdeiglenesIndex" indexet, és az "Ismerősök" táblát. 

b. Törli az "IdeiglenesIndex" táblát, és az "Ismerősök" indexet. 

c. Törli az "IdeiglenesIndex" indexet. 

d. Indexet hoz létre, amelynek kulcsa az "Ismerősők" mező, az aktuális táblához. 

e. Hozzákapcsolja az "IdeiglenesIndex" indexet az "Ismerősök" táblához. 

27.5. Adattípusok, mezőtípusok(feladatok) 

1. Milyen mezőtípusokat használhatunk relációs adatbázisokban? Soroljon fel legalább ötöt! (5 pont) 

        1: ...............     2: ...............     3: ............... 

        4: …….......     5: ……....... 

2. Egészítse ki a következő mondatokat!(3 pont) 

Egy logikai típusú változó ........... különböző értéket vehet fel. 

Egy hosszú egész típusú mező szélessége ........... byte. 

Hosszabb szöveges információkat a .............. mezőben tárolhatunk. 

3. Melyik kettő igaz az alábbiak közül? Karikázza be a betűjelét! (2 pont) 

Olyan számot vagy karakterláncot jelent, melynek értéke futás közben nem változik. 

a. változó 
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b. állandó 

c. integer 

d. konstans 

4. Melyik igaz az alábbiak közül? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Megadja, hogy milyen típusú adatokat tárolhat egy változó. 

a. adattípus 

b. fájltípus 

c. rekordtípus 

d. mezőtípus 

5. Melyik kettő igaz az alábbiak közül? Karikázza be a betűjelét! (2 pont) 

A számláló mezőben tárolt számok a rendszerben automatikusan egymás után, a rekord rögzítési sorrendjének 

megfelelően íródnak be a rekordokba. 

a. counter adattípus 

b. számláló adattípus 

c. sorrend adattípus 

d. integer adattípus 

6. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Mező típus. Ilyen változókban maximum 64.000 karakter tárolható. 

a.        memo adattípus 

b.        karakteres adattípus 

c.        string adattípus 

7. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Olyan szövegfájl, amely vesszővel tabulátorral, pontosvesszővel vagy más karakterekkel elválasztott értékeket 

tartalmaz. 

a. lista fájl 

b. tagolt levél 

c. határoló jeleket tartalmazó szövegfájl (pl. adatkapcsolathoz) 

8. Melyik kettő illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (2 pont) 

Adattípus, amely csak kétféle értéket vehet fel. 

a. igen/nem (Yes/No) adattípus 

b. bit adattípus 

c. boolean adattípus 

9. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 
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Hiányzó vagy ismeretlen adat jelölésére szolgáló érték. Azokba a mezőkbe írhatjuk, amelynek értéke ismeretlen, 

vagy nem inicializált. De használhatjuk kifejezésekben, lekérdezésekben is. 

a. NILL 

b. NO 

c. NULL 

10. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Matematikai számítások értékeinek tárolására szolgáló adattípus. 

a. string adattípus 

b. numerikus adattípus 

c. logikai adattípus 

11. Melyik NEM illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Az ilyen típusú mezőben tárolt számok automatikusan, egymás után a tárolás sorrendjének megfelelően íródnak 

bele minden rekordba. 

a. számláló adattípus 

b. számolt adattípus 

c. counter adattípus 

12. Melyik illik az alábbi meghatározáshoz? Karikázza be a betűjelét! (1 pont) 

Olyan számot vagy karakterláncot jelent, melynek értéke a program futása közben módosulhat. 

a. változó 

b. állandó 

c. integer 

d. konstans 

13. Milyen típusú mezőt rendelne a telefonszám adathoz? (1 pont) 

Karikázza be a helyes megoldás betűjelét! 

a. hosszú egész 

b. egész 

c. szöveges 

14. Milyen típusú mezőt rendelne a személyi szám adathoz? (1 pont) 

Karikázza be a helyes megoldás betűjelét! 

a. szöveges 

b. hosszú egész 

c. egész 

15. Írjon I vagy N betűt a kipontozott helyekre! (7 pont) 
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Az adatbázis egy rekordjának egy mezőjében tárolható: 

a. …...szöveg 

b. …...kép 

c. …...OLE objektum 

d. …...tábla 

e. …...dátum 

f. …. ..működő képlet 

g. …...logikai érték 

16. Igazak, vagy hamisak az alábbi állítások? Írjon I vagy H betűt a kipontozott helyekre! (3 pont) 

A. …...Ha meg kell változtatni egy mező típusát, vagy méretét, akkor új szerkezetet (táblát) kell létrehozni. 

B. …...Nem minden mezőtípus-módosítás végezhető el adatvesztés nélkül. 

C. …...Memo típusú mező nem alkalmas kapcsolómezőnek. 

17. Melyik a kakukktojás? Miért? (1 pont) 

a. SzemélyekSzáma 

b. Irányítószám 

c. Mennyiség 

d. ÁFA 

e. Fizetés 

18. Milyen adattípust rendelne az irányítószámhoz? Karikázza be! (1 pont) 

a. szöveg 

b. szám 

c. memo 

d. integer 

19. A számlaszám az előírások szerint mindig egyedi kell hogy legyen. (1 pont) 

Milyen adattípust rendelne a Számlaszám mezőhöz, hogy egyszerű módon teljesüljön a fenti feltétel? Karikázza 

be! 

a. szöveg 

b. számláló 

Megoldások 

27.6. Adminisztrálás(feladatok) 

1. (3 pont) 

H ; I ; I 

2.(2 pont) 
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Igen. 

3. (1 pont) 

c. 

4. (1 pont) 

b. 

5. (1 pont) 

b. 

6. (1 pont) 

a. 

7. (1 pont) 

b. 

8. (1 pont) 

d. 

9. (4 pont) 

K, F, K, K 

10. (1 pont) 

b. 

11. (1 pont) 

c. 

12. (1 pont) 

b. 

27.7. Alapfogalmak 

1. (2 pont) 

rekordnak 

mezőnek 

2. (3 pont) 

AND, OR, NOT 

3. (1 pont) 

bekezdés 

4. (3 pont) 

AND, OR, NOT 

5. (4 pont) 
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+, -, *, / 

6.(5 pont) 

<, >, =, <>, >=, <= 

7.(3 pont) 

Hierarchikus, hálós, relációs 

8. (1 pont) 

a. 

9. (1 pont) 

c. 

10. (1 pont) 

c. 

11. (1 pont) 

b. 

12. (1 pont) 

b. 

13. (1 pont) 

igaz. 

14. (3 pont) 

a. b. c. 

15. (5 pont) 

a-C; b-B; c-E; d-A; e-D 

16. (2 pont) 

a., d. 

17. (5 pont) 

A.: c., e. 

B.: a., b., d. 

18. (1 pont) 

c. 

19. (5 pont) 

A.: c., d. (lehet még b.) 

B.: a., b., e. 

Bevitel, módosítás, törlés1. (3 pont) 
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H, H, H 

2. (1 pont) 

pl. SQL-ben: 

UPDATE Aru SET Ar=Ar*1,08; 

3. (1 pont) 

pl. SQL-ben: 

UPDATE Dolgozo SET Fizetes=Fizetes*1,1; 

4. (1 pont) 

pl. SQL-ben: 

UPDATE Szamlak SET Atutalas = True; 

5. (1 pont) 

pl. SQL-ben: 

UPDATE Aru SET Afa = Afa+4 WHERE Afa < 10; 

6. (1 pont) 

pl. SQL-ben: 

DELETE FROM Tábla Where feltétel; 

7. (1 pont) 

Validitási feltétellel, vagy bevitelt korlátozó vezérlőelemmel 

(pl. legördülő lista, opció-gomb, stb.) 

8. (1 pont) 

c. 

9. (2 pont) 

a, c. 

10. (2 pont) 

a, d. 

11. (1 pont) 

c. 

12. (1 pont) 

c. 

13. (1 pont) 

b. 

14. (3 pont) 
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c., e., f. 

15. (3 pont) 

H; I; H 

16. (3 pont) 

I; I; H 

Keresés, rendezés, lekérdezés1. (1 pont) 

a. 

2. (1 pont) 

c. 

3. (3 pont) 

A. Torzsszam vagy Szigszam 

B. Rendszam 

C. Szamlaszam 

4. (1 pont) 

pl. SQL: SELECT Torzsszam, Nev, Fizetes FROM Dolgozo; 

5. (1 pont) 

pl. SQL: SELECT * FROM Vevok ORDER BY Varos; 

6. (1 pont) 

pl. SQL: SELECT TOP 5 Termékek.Terméknév AS [Öt legolcsóbb termék], 

Termékek.Egységár FROM Termékek ORDER BY Termékek.Egységár; 

7. (1 pont) 

SELECT Osztaly.Oszt_nev, Dolgozo.Nev FROM Dolgozo INER JOIN Osztaly 

ON Dolgozo.Oszt_kod = Osztaly.Oszt_kod ORDER BY Oszt_nev; 

8. (1 pont) 

B. 

9. (1 pont) 

d. 

10. (1 pont) 

b. 

11. (1 pont) 

a. 

12. (1 pont) 



 Szövegszerkesztés  

 78  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

c. 

13. (1 pont) 

hamis 

14. (1 pont) 

b. 

15. (2 pont) 

b, c. 

16. (1 pont) 

igaz 

17. (1 pont) 

b. 

18. (2 pont) 

c., d. 

19. (4 pont) 

SELECT Vezetéknév, Keresztnév (2p) 

FROM Alkalmazottak (1p) 

WHERE Fizetés > 32000; (1p) 

20. (1 pont) 

c. 

27.8. Adattípusok, mezőtípusok 

1. (5 pont) 

szöveges ; numerikus ; dátum ; logikai ; memo 

2. (3 pont) 

két 

négy 

memo 

3. (2 pont) 

b., d. 

4. (1 pont) 

a. 

5. (2 pont) 

a., b. 
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6. (1 pont) 

a. 

7. (1 pont) 

c. 

8. (2 pont) 

a. c. 

9. (1 pont) 

c. 

10. (1 pont) 

b. 

11. (1 pont) 

b. 

12. (1 pont) 

a. 

13. (1 pont) 

c. 

14. (1 pont) 

a. 

15. (7 pont) 

a-I; b-I; c-I; d-H; e-I; f-H; g-I 

16. (3 pont) 

H; I; H 

17. (1 pont) 

b., 

18. (1 pont) 

a. 

19. (1 pont) 

b. 

Mellékletek 

28. 1. sz. melléklet 
 

Kala Pál Ödön Kala Pál Ödön 
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parlamenti képviselő 

Cím: Bp. 1013 Gazdagréti út 173. 

Tel: 06 90 555 666 

fax:(36) 34 361 425 

Email: palikala@ödimail.com 
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Tel: 06 90 555 666 

fax:(36) 34 361 425 

Email: palikala@ödimail.com 

Kala Pál Ödön 

parlamenti képviselő 

Cím: Bp. 1013 Gazdagréti út 173. 

Tel: 06 90 555 666 

fax:(36) 34 361 425 

Email: palikala@ödimail.com 

Kala Pál Ödön 

parlamenti képviselő 

Cím: Bp. 1013 Gazdagréti út 173. 

Tel: 06 90 555 666 

fax:(36) 34 361 425 

Email: palikala@ödimail.com 

Kala Pál Ödön 

parlamenti képviselő 

Cím: Bp. 1013 Gazdagréti út 173. 

Tel: 06 90 555 666 

fax:(36) 34 361 425 

Email: palikala@ödimail.com 

Kala Pál Ödön 

parlamenti képviselő 

Cím: Bp. 1013 Gazdagréti út 173. 

Tel: 06 90 555 666 

fax:(36) 34 361 425 

Email: palikala@ödimail.com 

Kala Pál Ödön 

parlamenti képviselő 

Cím: Bp. 1013 Gazdagréti út 173. 

Tel: 06 90 555 666 

fax:(36) 34 361 425 

Email: palikala@ödimail.com 

Kala Pál Ödön 

parlamenti képviselő 

Cím: Bp. 1013 Gazdagréti út 173. 

Tel: 06 90 555 666 

fax:(36) 34 361 425 

Email: palikala@ödimail.com 

Kala Pál Ödön 

parlamenti képviselő 

Cím: Bp. 1013 Gazdagréti út 173. 

Tel: 06 90 555 666 

fax:(36) 34 361425 

Email: palikala@ödimail.com 

Kala Pál Ödön 

parlamenti képviselő 

Cím: Bp. 1013 Gazdagréti út 173. 

Tel: 06 90 555 666 

fax:(36) 34 361 425 

Email: palikala@ödimail.com 

29. 2. sz. melléklet 

Minta Anna 
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Telefon:                                                                               Fotó 

E-mail: 

Lakcím: 

Születési hely, idő: 

MEGPÁLYÁZOTT POZÍCIÓ: 

VÉGZETTSÉG 

2002–2006         …Főiskola, Budapest 

… Főiskolai Kar, … szak 

1998–2002         … Gimnázium, Szeged 

SZAKMAI TAPASZTALAT 

2004–                … Kft. – Asszisztens 

2003–2004         … Rt. – Gyakornok 

NYELVTUDÁS 

Német – középfokú nyelvvizsga (2005) 

Angol – üzleti középfokú nyelvvizsga (2010) 

TECHNIKAI/EGYÉB KÉSZSÉGEK 

Felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office programok, Internet) 

B kategóriás jogosítvány (2004) 

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK 

                Kommunikációs készség 

                Problémamegoldó készség 

30. 3. sz. melléklet 

Kacsaleves 

Hozzávalók: 

1. 1 kacsaaprólék hátával 
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2. 25 dkg vegyes leveszöldség 

3. 2 dkg vaj 

4. 2 dl tejföl 

5. 1 fej vöröshagyma 

6. 3 gerezd fokhagyma 

7. 1 teáskanál citromfű 

8. 1 púpozott teáskanál liszt 

9. késhegynyi őrölt lestyán3 

10. ízlés szerint só, bors, kevés citromlé 

Elkészítés: 

Az aprólékot kis darabokra vágom. A megtisztított és apróra vágottvöröshagymát vajon üvegesre pirítom, majd 

az aprólékot és a tisztított,kis hasábokra vágott zöldséget rádobom. A hús fehéredéséig együttpirítom. Ezután 

rászórom a fűszereket, és másfél liter vízzel felöntöm.A fokhagymát szétzúzva keverem bele. A levest 

felforralom, és azaprólékot kis lángon, fedő alatt puhára főzöm. Leszűröm, a puha hústkicsontozom, metéltre 

vágom, és visszateszem a levébe. A tejfölt simárakeverem a liszttel, és behabarom vele a forrásban lévő levest. 

Jólkiforralom, ízesítem a citromlével és forrón tálalom. 

Jó étvágyat! 

31. 4. sz. melléklet 
 

Éremtáblázat    

Ország Arany Ezüst Bronz 

Kanada 10 7 4 

Németország 9 11 7 

Egyesült Államok 8 13 13 

Norvégia 8 6 6 

Koreai Köztársaság 6 6 2 

                                                           
3 Lestyán: zellerre emlékeztető ízű fűszernövény, a levelét és a gyökerét használják. 
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32. 5. sz. melléklet 
 

Hőmérséklet (ºC)     

Nap Reggel Délben Este Átlag 

Hétfő 3 10 2 5,0 

Kedd 6 16 10 10,7 

Szerda 7 18 0 8,3 

Csütörtök 5 12 6 7,7 

Péntek -2 8 2 2,7 

Szombat 0 10 6 5,3 

Vasárnap 2 13 4 6,3 



 Szövegszerkesztés  

 84  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

33. 6. sz. melléklet 
 

Megnevezés Terület (km²) Százalékosan 

Szántó 516 37,55% 

Gyümölcsös 552 40,17% 

Rét, legelő 77 5,60% 

Erdő 126 9,17% 

Művelés alól kivont 103 7,50% 

Összesen: 1374   
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