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Alkalmazói Ismeretek 

1.  Bevezetés 

A táblázatkezelő programrendszerek elsődleges funkciója a különböző számítások elvégzése. Alkalmazási 

területük szerteágazó, az egyszerűbb matematikai számításoktól az összetett mérnöki és pénzügyi számításokig 

szinte minden területen alkalmazható, használják. Nagyon fontos feladat, hogy kiaknázzuk azt, hogy a program 

rendkívül egyszerűen és logikájából eredően jól alkalmazható természettudományos problémák megoldására és 

szemléltetésére. 

De mielőtt az alapvető fogalmakkal és az Excel 2010-zel részletesebben megismerkednénk, tekintsük át, hogy 

milyen fontosabb állomásokon keresztül jutottunk el a kezdeti négyzetrácsos papírt és zsebszámológépet kiváltó 

egyszerűbb programoktól a mai korszerű és szinte minden igényt kielégítő integrált táblázatkezelő rendszerekig. 

Mindenekelőtt elmondható, hogy ezekben a szoftverekben az utóbbi néhány évtizedben rendkívül intenzív 

fejlődés volt megfigyelhető. Hosszú volt az út, a Commodore 64-re írt CALC RESULT-tól a Microsoft Office 

2010 vagy akár az ingyenes Openoffice 3-ig. Az első komolyabb “szabványt teremtő” táblázatkezelő a LOTUS 

1-2-3, amely 1983-ban jelent meg a piacon. A teljesség igénye nélkül az elmúlt közel 3 évtizedet a következő 

programok jellemezték: QUATTRO, QUATTRO PRO, EXCEL, WORKS, OPENOFFICE CALC, Multiplan 

4.0, Star Calc 3D - SYMPHONY amelyet már szövegszerkesztési, adatbázis-kezelő funkciókkal is bővítettek. 

A táblázatkezelők között a Microsoft Excel a legelterjedtebb, számos verziója használatos. Jelenleg ez a 

legfrissebb verzió, amely a Microsoft Office 2010 szoftvercsomag része. Az Excelnek is számos verziója 

született már meg eddig is: 2.1, 3, 4, 5, 95, 97, 2000, 2002 (XP), 2003, 2007 és a 2010-es verzióval jelzettek. 

Mint ahogy az előzőekben is volt róla szó, a szoftverek fejlődése igen gyors, így várhatóan újabb 

táblázatkezelők is megjelennek idővel. A táblázatkezelés alapjait ez azonban nem érinti. Az újabb változatok az 

alapokat már nem változtatják meg, és a bővítés is legtöbbször a kevésbé lényeges pontokat érinti. 

Feladat Készítsen egy prezentációt vagy esszét a táblázatkezelő rendszerek történetéről. 

Feladat Hasonlítsa össze az Excel 2010 –et egyéb ingyenes, tetszőleges célra felhasználható táblázatkezelőkkel. 

2.  Adatok, adatstruktúrák 

A rögzített, megjelenített információt adatnak nevezzük. Többféle adattal találkozhatunk, de megegyeznek 

abban, hogy minden adat valakinek vagy valaminek a valakije vagy valamije. Pontosabban az adat az egyed 

vagy objektum tulajdonsága, attribútuma rögzített formában. 

Az egyed fogalmával későbbi fejezetekben még részletesebben foglalkozunk, de annyit fontos most 

megjegyezni, hogy egy egyednek több tulajdonsága is lehet, és egy egyedhez több tulajdonság is tartozhat. Az 

adatfeldolgozás elsődleges feladata, a feldolgozásban részt vevő egyedek és a feldolgozáshoz szükséges 

tulajdonságok véges halmazának a meghatározása. 

Mindezek tükrében elmondható, hogy ha az adatainkat táblázatos elrendezésben tároljuk, akkor a táblázat 

oszlopaiban az egyedek azonos tulajdonságaira vonatkozó adatok szerepelnek, soraiban pedig egy – egy egyed 

figyelembe vett tulajdonságainak az adatai. 
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1. ábra Excel 2010 kezelőfelülete 

 

2. ábra Kezdőlap szalag (alapértelmezés szerint ez jelenik meg) 

A táblázatkezelőkben a sorokat számokkal, az ábécé betűivel azonosítjuk. Az Excel 2010-ben a munkalapok 16 

384 oszlopból és 1 048 576 sorból állnak. A program indulásakor egy új munkafüzet alapértelmezés szerint 

három munkalapból áll. 

Táblázatkezelő rendszerek legkisebb egysége a cella, amely nem más, mint egy sor és egy oszlop 

metszéspontjában elhelyezkedő terület. A cellák számot, szöveget, képletet, műveleti előírást, függvényt, más 

cellára történő hivatkozást stb. tartalmazhatnak. Annak eldöntésére, hogy milyen típusú, mekkora dimenziójú 

problémák megoldására használhatjuk az Excel 2010-et, nézzünk néhány technikai adatot. A feladatok 

megoldásához a program rendelkezésére álló memória nincs korlátozva, az operációs rendszer által 

felhasználható összes memóriát felhasználhatjuk. Egy cellába 32000 karakter írható formázástól függetlenül. A 

képletek maximális hossza 8K. Függvényeknél felhasználható paraméterszám 255. 

Mielőtt hozzákezdünk a tényleges munkánkhoz, néhány gondolat, amit érdemes szem előtt tartani. Rengeteg 

időt takaríthatunk meg, ha megtervezzük a szerkezetét és megválaszoljuk az alábbi kérdéseket: 

1. Táblázatos formában átláthatóbb lesz-e az adathalmazunk? 

2. Milyen adatokra lesz szükségünk, és azok hogyan fognak kapcsolódni egymáshoz? 

3. Melyek az alapadatok és milyen adatokat szeretnénk majd ezekből kinyerni? 

4. Milyen módon célszerű elhelyezni, elrendezni az adatokat a táblázatban? 

5. Milyen adatok kerüljenek a táblázat egyes celláiba? 

6. Milyen módon célszerű a sorokat és az oszlopokat kialakítani? 

Ezen pontok végiggondolása közben felmerülhet egy másik kérdés is, mégpedig az, hogy a feladat 

megoldásához valóban táblázatkezelőt kell-e használnunk. A probléma elsődlegesen abból adódik, hogy a 

táblázatkezelés és adatbázis-kezelés nagymértékben hasonlít egymásra. A kérdés megválaszolásához mindkettő 
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mellet lehet felsorakoztatni rengeteg érvet és ellenérvet, de legtöbbször az dönt, hogy melyik programot 

ismerjük jobban. 

A két alkalmazás között módszertanilag a legmarkánsabb különbség az, hogy az adatbázis-kezelésnél nem látjuk 

együtt a teljes adathalmazt. Ami viszont az adatbázis-kezelők mellett szól az az, hogy lekérdezéseinket 

kényelmesebben, szakszerűbben összeállíthatjuk, mindezek mellett a jobban megválaszthatók az adatbeviteli és 

megjelenési módszerek. Ami miatt valószínűleg a táblázatkezelőket szélesebb körben használják, az annak 

köszönhető, hogy az üzleti élet adathalmazainak legnagyobb részét kétdimenziós adatbázisok képezik, azaz jól 

reprezentálhatók táblázatos formában. 

3.  Beállítás  és  testreszabás 

Mielőtt az Excel 2010 használatához hozzákezdünk, mindenképp érdemes végignézni, hogy milyen 

testreszabási lehetőségeket kínál. A konfiguráláshoz a Fájl menüpont alatt található Beállítások menüpontját 

használhatjuk. Rengeteg beállítási lehetőségünk van, itt most csak a legfontosabbak közül nézünk meg 

néhányat, természetesen célszerű az itt található menüpontokat részletesen és átfogóan áttanulmányozni. Az 

Excel 2010 beállításai az általános menüpont alatt végezhetők el, többek között itt állíthatjuk be a számunkra 

megfelelő felhasználói felületet, illetve egy új munkafüzet létrehozásakor érvénybe lépő paramétereket. 

 

3. ábra 

A Képletek menüpont beállítási lehetőségeit a későbbiekben részletesen tárgyaljuk. A Nyelvi ellenőrzés 

menüpont alatt az alapvető automatikus javítási lehetőségekkel és helyesírás-ellenőrzéssel kapcsolatos 

beállításokat végezhetjük el. 

 

4. ábra 

A dokumentumaink megfelelő módon történő mentése egy igen fontos feladat, Mentés a párbeszédpanelen, 

beállíthatjuk a munkafüzeteink mentésével kapcsolatos legfontosabb paramétereket (mentési formátum, 

automatikus helyreállítási adatok mentési ideje, mentés helye, stb.). 
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5. ábra 

A Nyelv párbeszédablakon a megfelelő dokumentumnyelvet (nyelvhelyesség-ellenzőzésnél vagy 

rendezéseknél), illetve a felhasználói felület és súgó nyelvét állíthatjuk be. 

 

6. ábra 

A Speciális párbeszédablakon a blokkműveletekkel, képletekkel, dátumok kezelésével, stb. kapcsolatos értékek 

beállítását végezhetjük el. 

 

7. ábra 

 

8. ábra 
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9. ábra 

 

10. ábra 

A Menüszalag testreszabása párbeszédpanelen a testre szabott elemek használatával saját ízlésünknek 

megfelelően alakíthatjuk a menüszalagot. A munkánkhoz leggyakrabban használt parancsoknak egyéni lapokat 

hozhatunk létre, illetve egyéni csoportokba gyűjthetjük. 

 

11. ábra 

 

12. ábra 

A menüszalagon túl a gyorselérési eszköztárat is a saját igényeinknek megfelelően bővíthetjük parancsokkal. 
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13. ábra 

Az Excel 2010 bizonyos szolgáltatásai alapértelmezés szerint nem kerülnek telepítésre, amennyiben használni 

szeretnénk őket, a Bővítmények menüpont alatt bekapcsolhatjuk. A kívánt bővítmény bekapcsolásához 

kattintsunk az ugrás gombra, majd a bővítmények előtt megjelenő jelölőnégyzetekre kattintva engedélyezhetjük 

őket. 

 

14. ábra 

Az Adatvédelmi központon belül konfigurálhatjuk (ActiveX-beállítások, Makróbeállítások, stb.) az Excel 2010 

által nagy többségében biztonsági okok miatt alapértelmezés szerint letiltott funkciót. 

 

15. ábra 

4.  Exportálási és importálási lehetőségek 

Természetesen gyakorta előfordul, hogy a táblázat elkészítéséhez szükséges adatok már rendelkezésünkre állnak 

valamilyen módon, ekkor a legkézenfekvőbb módszer, hogy a vágólap segítségével megpróbáljuk beilleszteni 

őket. Abban az esetben azonban, ha egy létező fájlból (pl. .txt) szeretnénk az adatokat beolvasni, akkor 

importálnunk kell azokat. Az importálási folyamat a megnyitáshoz nagyon hasonló, annyi különbséggel, hogy ki 

kell választanunk az importálandó fájl típusát, majd az alábbi ábrákon látható három lépésből álló importálási 

folyamatot kell végrehajtanunk. Nézzünk egy példát az import. txt, mint szöveges állomány importálásának 

folyamatára. 
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16. ábra 

Szövegbeolvasó varázsló első fázisában a fájl tagolásának típusát (Tagolt, Fix Széles) illetve a karakterkódolását 

állíthatjuk be. 

 

17. ábra 

Második fázisban az egyes adatokat (oszlopokat) határoló jeleket választhatjuk ki. 

 

18. ábra 

A harmadik fázisban az egyes oszlopok adattípusát módosíthatjuk. 

 

19. ábra 



   

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Exportáláskor a Fájl menü Mentés másként menüpontját kell választanunk, majd kiválasztani azt a fájltípust (pl. 

pdf, xml, stb.), amibe exportálni szeretnénk. 

5.  Cellák és tartományok 

5.1. Cellák 

Minden egyes cella (3. ábra) saját címmel rendelkezik, ami a cellát tartalmazó oszlop azonosítója (A-tól XFD-

ig) és a cellát tartalmazó sor sorszáma egymás után írva szóköz nélkül. 

 

20. ábra 

Példák: A5, b91, SAP57788, kri34 

A cellák között mindig van egy kitüntetett szerepű cella, az úgynevezett aktív cella: 

1. amelybe bevihetjük az adatokat gépeléssel, 

2. amelynek a címe és tartalma a szerkesztőlécben van, 

3. amelyet keret vesz körül. 

 

21. ábra Aktuális cella 

5.2. Tartományok 

A celláktól nagyobb egységeket, amelyek kötelezően téglalap alakú cellacsoportok, blokkoknak vagy 

tartományoknak nevezzük. A cella ilyen értelmezésben a legkisebb tartomány. A tartományok megadása, 

bármely átló végpontjához tartozó két cellacímmel történik, melyet az Excelben egy kettőspont (:) választ el 

egymástól. 

Tartományok kijelölésének módjai: 

1. Az F8-as billentyűvel: Ha kijelölendő tartomány egy sarokcellájára állunk, és lenyomjuk az F8-as billentyűt, 

a státuszsorban a „kijelölés kiterjesztése” felirat jelenik meg. Ezek után bármerre mozdulunk el az egérrel 

vagy a kurzorbillentyűkkel, kijelölhetjük a tartományt. Az összes cella világoskék lesz (alapértelmezés 

szerint, de ez testre szabható), kivéve egy cellát, amely a kijelölt terület aktív cellája. A „kijelölés 

kiterjesztése” állapot az F8 vagy az ESC gombbal megszüntethető. 

1. Egérrel: A kezdő cella fölé állva az egér bal gombját lenyomjuk, és lenyomva tartva, addig húzzuk a cellák 

fölött az egeret, amíg ki nem jelöljük a megfelelő tartományt. 

1. A Shift billentyűvel: A billentyű nyomva tartása alatti kurzormozgatással vagy egérmozgatással (utóbbinál a 

kijelölést az egér bal gombjának lenyomásával véglegesíthetjük). 

1. Névvel: Ehhez az szükséges, hogy előzőleg elnevezzük a tartományt. 
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1. Teljes sor vagy oszloptartomány egér segítségével: A sort vagy az oszlopot azonosító számra (1,2,3,..), 

illetve jelzésre (A,B,…) kattintunk. 

A Ctrl billentyű egyidejű lenyomásával több különálló tartományt is kijelölhetünk egyszerre. 

A következő ábrák a különböző tartományok megadásának módját szemléltetik: 

 

22. ábra Több sorból és oszlopból álló tartomány (B3:D5) 

 

23. ábra Több teljes oszlopot tartalmazó tartomány 

 

24. ábra Több teljes sort tartalmazó tartomány 

 

25. ábra Több különálló tartomány 

Minden kijelölt tartomány jobb alsó sarkában lévő fekete négyzetet  kitöltőnégyzetnek nevezzük. Abban az 

esetben, ha az egérrel a kitöltőnégyzetre állunk, az egérmutató fekete szálkeresztre változik. 

5.3. Másolás és beillesztés 

Egy táblázatból egy tartalom vágólapra történő elhelyezése (másolása) a jól ismert eljárás alapján történik. Első 

lépésként ki kell jelölni a másolandó tartományt. Ezt követően vagy a helyi menü Másolás parancsával vagy a 

ctrl +c vagy ctrl + instert billentyűkombinációkkal a vágólapra helyezzük. A beillesztés is több módon történhet. 

Egyszerű tartalom beillesztése a kívánt cellapozícióba vagy helyi menüből a Beillesztés paranccsal vagy a ctrl+v 

vagy a shift +insert billentyűkombinációkkal érhető el. Egyszerű beillesztés esetében nincs összefüggés az 

eredeti és a másolt tartalom között. Egy másik lehetőség a kiválasztott tartalom beillesztésére az irányított 

beillesztés. Ebben az esetben helyi menüből az Irányított beillesztés menüpontot kell választanunk. Az irányított 

beillesztés opció alkalmazásával megoldható, hogy az eredeti, és másolt cellák között kapcsolat jöjjön létre, 

ennek következtében az eredeti cellákban történő változások az új, másolt cellákban is megtörténnek. 
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26. ábra 

Az irányított beillesztés esetében több lehetőség közül is választhatunk. A két leggyakrabban használt a Mindent 

és az Értéket opció. A Mindent opció választása esetén a képlet, vagy függvény, mint tartalom is másolásra 

kerül. Érték típusú irányított beillesztés eredménye csak egy érték, ha a másolt cella képletet, vagy függvényt 

tartalmazott, akkor csak az eredményük kerül az új cellába értékként. A bal alsó sarokban található Csatolva 

gomb alkalmazásával kapcsolatot alakíthatunk ki a régi és új cellák között, így az eredeti cellákban történő 

változtatások az új cellákban is megjelennek. 

6.  Adattípusok 

A cellákban különböző típusú adatokat tárolhatunk. Egy cella tartalmazhat: 

1. szöveges adatot 

2. numerikus adatot 

3. logikai adatot 

4. dátum adatot 

5. kifejezést (képletet, függvényt) 

6.1. Szöveges és numerikus adatok 

A szöveges adatok, betűk, számok és egyéb karakterek tetszőleges kombinációja lehet. pl. 1qwerty00, 06/30 123 

4567. A Szöveges adatok a cella bal széléhez igazodnak. 

Az Excel csak azokat az adatokat tekinti numerikusnak, amelyek megfelelnek az alábbi szintaktikai 

szabályoknak. 

Egy szám tartalmazhat: 

1. számjegyet, 

2. tizedesjelet, 

3. előjelet, 

4. százalékjelet, 

5. normál alakban megadott szám kitevőjének jeleit (e vagy E, pl. 23000 normál alakja: 2,3E+4), 

6. pénznem jelét. 

A helyesen bevitt numerikus értékek alapértelmezés szerint a cella jobb oldalához vannak igazítva. Az Excel az 

IEEE 754-es specifikációnak megfelelően tárolja és számítja a lebegőpontos számokat. Erről sajnos ezen jegyzet 

keretein belül részletesebben nincs lehetőségünk foglalkozni, de annyi elmondható, hogy az IEEE 754-es 

specifikációnak a korlátai az alábbi három általános kategóriába sorolhatók: 
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1. maximális/minimális korlátok, 

2. pontosság, 

3. szakaszos bináris számok. 

A következőekben két példa nagyon nagy és nagyon kicsi számokkal végzett műveletre. 

Példa Műveletvégzés nagyon nagy számok esetében. 

A 9. ábrán látható két számot összeadva az összeg a B3-as cellában 1,20E+200 lesz, azonos a B1 cella értékével. 

Ennek az oka, hogy az IEEE 754 –es specifikációban a tárolás csak 15 értékes számjegy pontosságú. A fenti 

számítás tárolásához az Excel alkalmazásnak legalább 100 számjegy pontosságúnak kellene lennie. 

 

27. ábra 

Példa Műveletvégzés nagyon kis számok esetében. 

Az ábrán látható két számot összeadva az összeg a B3-as cellában 1,000123456789012345 helyett 

1,00012345678901 lesz. Az ok ebben az esetben is ugyanaz, mint az előző esetben. Ahhoz, hogy pontos 

eredményt kapjunk, itt az alkalmazásnak legalább 19 számjegy pontosságúnak kellene lennie. 

 

28. ábra 

Feladat Lebegőpontos aritmetika esetében mely lehetőségekben tekintjük mérvadónak az IEEE 754-es 

szabványt? 

Feladat Lebegőpontos aritmetika esetében mely lehetőségekben nem tekintjük mérvadónak az IEEE 754-es 

szabványt? 

Feladat Milyen eszközöket biztosít az Excel a pontossági hibák javítására? 

6.2. Numerikus és szöveges adatok 

A numerikus kifejezések esetén a kiértékelés sorrendje a matematikában ismert szabályok alapján történik. 

A használható műveleti jelek: 
 

Művelet Műveleti jel Példa Eredmény 

Összeadás + =5,4+9 14,4 

Kivonás - =8,9-10,9 -2 

Szorzás * =6*6 36 

Osztás / =3/2 1,5 

Hatványozás ^ =3^3 27 
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Konkatenáció & =”alma”+”fa” almafa 

Természetesen alkalmazhatjuk a matematikai függvények széles tárházát is, de ezekről a későbbiekben még szó 

lesz. 

Példa 

Rengeteg kellemetlenséggel találkozhatunk egész és törtszámok bevitelénél. Az A1-es cellától kezdődően 

gépeljük be a következő értékeket (3,141592,-2e10,5,66E-5,7/6, 0 7/6, 5/9). Mindegyik cella esetében nézzük 

meg, hogy milyen értéket látunk az adott cellában és milyen érték jelenik meg a szerkesztőlécben. 

 

29. ábra 

Az A1-es cella esetében nem találkozunk különbséggel. Exponenciális számjelölés esetében (A2 és A3) a 

szerkesztőlécen látható a teljes valós szám. Gyakran eshetünk abba a hibába, hogy a törtként bevitt értéket az 

Excel átalakítja dátummá. Ennek elkerülésére az egész nélküli törtek elé egy nullát és egy szóközt írjunk. Az 

utolsó két példában megfigyelhető, hogy a cellában tört formátumban megjelenített szám szerkesztőlécben a 

tizedes tört alakban jelenik meg. 

Példa 

Szövegek bevitelénél gyakran előfordul, hogy az adott szöveg hosszabb, mint ami a cellában megjeleníthető. 

 

30. ábra 

Ebben az esetben a tartalom a következő cellák fölött folytatódik. A folytatás a cellák fölött megszakad, ha 

valamelyik cellába adatot viszünk be. Ilyenkor több lehetőségünk is van arra, ha az adatot nem csak tárolni, 

hanem megjeleníteni is szeretnénk: 

1. Növelhetjük az oszlop szélességét, 

2. Növelhetjük a cella magasságát, majd engedélyezzük a cellán belüli sortöréseket, 

3. Alt+Enter segítségével sortöréseket helyezünk el. (13. ábra) 

 

31. ábra 
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6.3. Logikai adatok 

Az Excel lehetőséget biztosít logikai kifejezésekkel történő műveletvégzésre, melynek eredménye mindig egy 

logikai érték. Az eredmény alapértelemzés szerint középre igazítva jelenik meg. 

6.3.1. Összehasonlító operátorok: 
 

Művelet műveleti jel példa eredmény 

egyenlő = =6=7 HAMIS 

nem egyenlő <> =2<>4 IGAZ 

kisebb < =6<6 HAMIS 

nagyobb > =3>2 IGAZ 

kisebb vagy egyenlő <= =1<=3 IGAZ 

nagyobb vagy egyenlő >= =5>=9 HAMIS 

 

32. ábra 

6.4. Dátumok 

A dátum és idő adatok megjelenítésére számos lehetőséget biztosít az Excel. 

A dátumokat sorszámként tárolja. Az 1-es 1900. január 1-nek felel meg. Tulajdonképpen ezzel a nappal 

kezdődik a naptára. A kezdő dátum után naponként eggyel nő a sorszám, tehát 1900. január 10. már a 10-es 

sorszámmal van tárolva. Ha a 2011/05/14 dátumot beírjuk egy cellába, majd a dátumot számként jelenítjük meg, 

akkor látható, hogy ezt a napot a 40677-es sorszámon tárolja. Ez a dátumtárolási mód lehetővé teszi, hogy 

számtani műveleteket végezzünk a dátumokkal. Ha például azt szeretnénk kiszámolni, hogy hány napja 

születtünk, akkor az aktuális dátumból kivonva születési dátumunkat megkaphatjuk az értéket. A tárolási 

módból fakadó előnyök mellett ki kell emelni a hátrányai közül is egyet, mégpedig azt, hogy az 1900. január 1. 

előtti dátumokkal számításokat nem tudunk végezni, csak megjeleníteni. 

7.  Formázási lehetőségek 

7.1. Tartományok formázása 

Az Excel a Wordhöz hasonlóan számos lehetőséget biztosít cellák, tartományok tartalmának és megjelenésének 

formázására. Mivel erről az előző fejezetekben már részletesebben volt szó, ezt itt külön nem említenénk meg, 

csak azokat, amelyek a cellák tartalmának igazítására és típusának meghatározására szolgálnak. 

Tartományt (cellát), jellemzői megváltoztatásához első lépésben ki kell jelölni. A formázáshoz, a 

legkézenfekvőbb módszer a Kezdőlap szalagon található Betűtípus mező, amely használatát itt nem tárgyaljuk. 
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33. ábra 

Adatainkat egy cellán belül igazíthatjuk vízszintesen és függőlegesen is. Vízszintesen balra, középre és jobbra 

, míg függőlegesen fentre, középre és lentre . Fontos megjegyezni, hogy alapértelmezés szerinti 

igazítást a cellában lévő adat típusa határozza meg. 

Lehetőségünk van arra is, hogy az adatainkat tetszőleges szögben elforgatva írjuk be a cellába. Az írásirány 

megváltoztatásához az Igazítás mezőben lévő tájolás gombra kell kattintani. A Cellaformázás Igazítás elemét 

kiválasztva, megjelenik a Cellák formázása párbeszédablak, ahol a jobb oldalon lévő Elforgatás részben 

tetszőleges szöget be tudunk állítani. 

 

34. ábra 

Gyakorta fordul elő, hogy a táblázat struktúrájából adódóan bizonyos helyeken az egymás mellett elhelyezkedő 

cellákat össze kell vonni. A legegyszerűbb megoldás még mindig a Kezdőlap szalag Igazítás mezőjét használva 

adódik. 

Első lépésben az összevonandó cellák kijelölésével kell kezdenünk, majd a Cellák egyesítése gombot legördítve 

kiválaszthatjuk a számunkra megfelelő elemet (Cellaegyesítés, Egyesítés vízszintesen, Cellák egyesítése). Az 

összevonás felbontásához szintén itt, a Cellák szétválasztása elemet kell választanunk. 

 

35. ábra 

Természetesen az előzőekben felsorolt Kezdőlap szalagról elérhető funkciókon kívül további lehetőségeink is 

vannak a tartományok formázására. A cellák igazításánál már volt szó a Cellák formázása párbeszédablakról. 

Ezt a panelt többféleképpen is el tudjuk érni. Egyik lehetőség az Igazítás mező jobb alsó sarkában lévő  jelre 

kattintva. Másik lehetőség a kijelölt területen jobb kattintás után megjelenő helyi menüből a Cellaformázás… 

elem kiválasztása. A Cellák formázása párbeszédpanel Igazítás fülére kattintva pontosabban végezhetjük el az 

igazítással kapcsolatos beállításokat. 

 

36. ábra 
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A cella típusának megváltoztatása (azaz a megjelenítés) több módon is történhet. A legkézenfekvőbb módszer, 

ha a Kezdőlap szalagon a szám mező elemeit (pénznem, százalék, számformátum, tizedes jegyek csökkentése 

növelése gombok) használjuk. Ha ezen ikonok feletti listát legördítjük, még több lehetőségünk adódik a 

megfelelő számformátum kiválasztására. 

 

37. ábra 

Gyakran előfordul azonban, hogy a fenti két lehetőség hiányos funkcionalitása miatt nem sikerül kiválasztanunk 

és beállítanunk a megfelelő cella típust. Ebben az esetben a listáról a További számformátumok… elemet kell 

választanunk, ahol a panel bal oldalán az alábbi kategóriákat találhatjuk: 

1. Általános: Egy általános adatformátum, amely nem tartalmaz semmiféle beállítást. 

2. Szám: A számok valós alakját jeleníti meg, automatikusan jobbra igazítva. 

3. Pénznem: Elsősorban pénzügyi táblázatok esetén használható formula. 

4. Könyvelői: Pénznem formátumú adatok tárolására alkalmas a könyvelői formátumoknak megfelelően. 

5. Dátum: Dátumok tárolására használható formula. 

6. Idő: Időpont tárolására alkalmas megjelenítési forma. 

7. Százalék: Egy szám és egy százalékjel begépelésével jön létre. 

8. Tört: Tizedes tört alak helyett használhatjuk ezt a megjelenítési típust is. 

9. Tudományos: A számokat exponenciális alakjukban jeleníti meg. 

10. Szöveg: Tetszőleges karakterekből álló sorozat, amely alapértelmezés szerint balra zárva jelenik meg. 

11. Különleges: Speciális adatok (pl. irányítószám, adószám, stb..) formátummaszkjait tartalmazza. 

12. Egyéni: Egyedi igényeknek megfelelően kialakítható formátum, amely állhat számokból és szövegből. 

 

38. ábra 

Lehetőségünk van egyéni számformátum készítésére is. Ehhez az egyéni kategóriát kell kiválasztanunk. Egy 

egyéni számformátum legfeljebb négy szakaszból állhat. A szakaszokat pontosvesszővel kell elválasztanunk. Az 
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egyes szakaszok jelentése rendre a következő: (pozitív számok, negatív számok, nulla értékek, szöveges 

formátumok (km/h). 

Természetesen lehetőségünk van kevesebb szakasz megadására is, például ha csak két szakaszt adunk meg, az 

első a pozitív számokra és a nullákra vonatkozik, a második pedig a negatív számokra. Egy szakasz esetében a 

formátum vonatkozik az összes számra. Abban az esetben, ha egy szakaszra nincs szükségünk, akkor helyére 

csak egy pontosvesszőt kell írni. 

Egy formátumkódba a következő karaktereket írhatjuk: 

# Az értékes jegyeket jeleníti meg, a nullákat nem, ezres tagolás esetében szóközt kell használnunk a x jelek 

között. (pl. # ##) 

0 Nullákkal egészíti ki a számot abban az esetben, ha az kevesebb számjegyet tartalmaz, mint ahány nulla 

szerepel a formátumban. 

? A tizedesvessző mindkét oldalán az értéktelen nullák helyén szóközt jelenít meg. 

/ Akkor kell használnunk, ha a cellában szöveget is szeretnénk megjeleníteni. 

Továbbá beállíthatjuk egy-egy szakasz színét is, ebben az esetben a szakasz elejére szögletes zárójelek között 

meg kell adnunk a kívánt szín megnevezését. 

 

39. ábra 

A helyes értelmezés érdekében nézzünk néhány példát: 

Példa 

#;-#;”!” Pozitív és negatív számok esetében megjeleníti az értéket, míg nulla esetén egy felkiáltójelet rak a 

cellába. 

Példa 

[Piros]#, [Kék]-#, [Zöld]0 Pozitív számok esetén piros, negatív szám esetén kék, nulla esetén zöld színnel 

jeleníti meg a cella értékét. 

Érdemes tudni, hogy az Excel mindig annyi tizedes jegy pontossággal jeleníti meg az értéket, mint amennyit a 

cella szélessége megenged. Természetesen mi magunk is beállíthatjuk a tizedes jegyek számát, de ekkor 

gyakran előfordulhat, hogy nem fér el a szám a cellában és # jeleket ír. Ekkor manuálisan kell a cellaszélességet 

beállítanunk. Fontos megjegyezni, hogy a számok megjelenítésétől függetlenül a számolás mindig a valós 

értékekkel történik. 

7.2. Formátum másolása 

A formátum másolása egy nagyon hasznos funkció, amelyet akkor alkalmazhatunk, ha nem a cellát, hanem a 

cellára vagy annak szövegére jellemző formázást szeretnénk máshol is alkalmazni. Ekkor használhatjuk a 
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formátum másolása funkciót. Elsőként vigyük a kurzort arra a cellára, amely formátumát másolni szeretnénk, 

majd kattintsunk a  gombra, ezek után jelöljük ki azt a tartományt, amelyre alkalmazni szeretnénk. 

7.3. Feltételes formázás és adatkijelölések 

Lehetőségünk van a formázást a cella tartalmának függvényében elvégezni, ebben az esetben feltételes 

formázásról beszélünk. Mindezen funkciók kiegészítésére az Excel 2007 és 2010 lehetőséget biztosít feltételes 

jelölők alkalmazására is. A jelölők cellákon belül elhelyezkedő vizuális szimbólumok, amelyek megjelenése az 

adott cellatartalomtól függ. 

A feltételes formázással és jelölőkkel kapcsolatos ismereteket a következő példán keresztül szemléltetem 

Példa 

Az alábbi ábrának megfelelően készítse el, majd formázza meg a táblázatot. A képeket beillesztéséhez használja 

a ClipArt-ot! 

 

40. ábra 

Első feladat a D és E oszlopban lévő hőmérséklet értékek közül a 16°C-nál kisebb értékű cellák betűszíne 

legyen világoszöld míg kitöltésük sötétzöld a kitöltés 30°C –nél nagyobb értékek esetében pedig a betűszín 

piros a kitöltőszín pedig sárga. Első lépésben ki kell jelölnünk a cellákat (érvényességi tartományt), majd a 

Kezdőlap szalag Feltételes formázás ikonjára, itt a Cellakijelölési Szabályok menüponton belül a Nagyobb 

mint… elemet válasszuk. 

 

41. ábra 

A kiválasztott menüpont után megjelenő párbeszédablakon belül adhatjuk meg azt az értéket, és formátumot, 

amelyet a cella a feltétel teljesülése esetén felvesz. 

Amennyiben a formátum listában lévő stílusokon kívül, egyéb formázási beállításokat kívánunk létrehozni, 

ekkor az Egyéni formátum… elem kiválasztásával ezt megtehetjük. 

Mint az ábrán látható ezen kívül egyéb cellakijelölési szabályok is beállíthatók. 
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42. ábra 

A következő feladat, mint az ábrán látható, az F oszlopban szereplő Max. szélsebesség és a G oszlopban lévő 

Csapadékmennyiség értékek formázása. Adatkijelölések esetében három formázási lehetőségünk van. 

1. Adatsávok 

 

43. ábra 

1. Színskálák 

 

44. ábra 

1. Ikonkészletek 

 

45. ábra 
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46. ábra 

 

47. ábra 

Sok esetben előfordul, hogy a kiválasztott formázási beállítások valamilyen szempontból nem felelnek meg 

igényeinknek vagy a feladat szövegének. Ekkor természetesen lehetőségünk van a szabályok módosítására, mint 

formátum, mint érvényességi tartomány értelmében. 

 

48. ábra 

 

49. ábra 
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7.4. Értékgörbék 

A legújabb Excel verzióban már lehetőségünk van akár cellán belüli diagram elhelyezésére is. A diagramoknak 

ezen típusát értékgörbéknek nevezik. Értékgörbéket a Beszúrás szalag Értékgörbék mezőjében találjuk. A 

kifejezések típusától függően az alábbi ábrán látható lehetőségek közül választhatunk: 

 

50. ábra 

A megfelelő értékgörbe típusának kiválasztása után egyszerű dolgunk van, csak az ábrázolandó adatok típusát és 

azt a cellacímet kell megadnunk, ahová az értékgörbe kerül. 

 

51. ábra 

Az értékgörbe létrehozása után megjelenik az Értékgörbe/Tervezés szalag, ahol további formázási lehetőségek 

közül választhatunk. Az alábbi ábrán látható feladatban, a gimnáziumi tanulók féléves és év végi tanulmányi 

eredményeinek alakulásának szemléltetésére értékgörbéket hoztunk létre. 

 

52. ábra 

A szalag Értékgörbe mezőjében a forrásadatainkat szerkeszthetjük, a Típus mezőjében az értékgörbéink típusát 

módosíthatjuk, a Megjelenítés mezőben a szemléltetéshez fontos és adatpontokat választhatjuk ki. A Stílus 

mezőben a görbe megjelenítését módosíthatjuk, továbbá lehetőségünk van a különböző kiemelten kezelendő 

adatpontok színének módosítására is. 

8.  Képletek, hivatkozások 

A táblázatkezelő programokat elsősorban nem csak arra használjuk, hogy táblázatokban tárolt adatokat tároljuk 

és megjelenítsük, hanem arra, hogy az előzőekben megismert adattípusokkal (numerikus, szöveges, logikai, 

dátum) különböző műveleteket és számításokat végezzünk. Ha egy cellába műveleti utasításokat írunk, akkor 

azt képletnek vagy kifejezésnek nevezzük. Egy képlet maximálisan 8192 karakterből állhat és (=) jellel kell 

kezdeni. Ebben az esetben az Excel értelmezés szerint tudja, hogy nem adatot kell a cellában tárolnia, hanem 

műveleteket kell elvégeznie. Egy képlet tartalmazhat számokat, hivatkozásokat (neveket), függvényeket és 

műveleti jeleket.  Kifejezések kiértékelése a matematikában jól ismert precedencia szabály szerint történik. 

Precedencia szabály 
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1. Zárójelek 

2. Függvények 

3. Egy operandusú műveletek 

4. (Hatványozás) 

5. Multiplikatív műveletek 

6. Additív műveletek 

7. Relációk 

8. Balról jobbra szabály 

A képleteink hatékony kihasználása érdekében három fontos funkcióval kell megismerkednünk: 

1. Számítás: Számítások során alkalmazott képletek és függvények paraméterei lehetnek állandóak, de 

mutathatnak változó cellatartalmakra is. Alapértelmezés szerint az Excel csak azon képletek kiértékelését 

végzi el újra, amelyek alapjául szolgáló cellatartalmak módosultak. Nagyobb számításigényű számítások 

esetében ezt a funkciót kikapcsolhatjuk. Ezek után csak az F9 billentyű lenyomásával, vagy a Képletek 

szalag Számítás csoportjában lévő számológépre kattintva értékeli ki újra a képleteket. 

1. Pontosság: Az Excel pontosságáról már az előzőekben volt szó, mint ismeretes 15 számjegy pontossággal 

végzi el a számításokat. 

1. Közelítés: Közelítéssel tulajdonképpen az aktuális munkafüzet ismételt újraszámításának számát adhatjuk 

meg. Azt az esetet, amikor egy képletben – közvetlenül vagy közvetve – hivatkozunk a képlet eredményét 

számító cellára, körkörös hivatkozásnak nevezzük.  Ebben az esetben az eredményt az Excel nem tudja 

automatikusan kiszámítani, de manuálisan beállíthatjuk az ilyen jellegű számítások esetében a közelítések 

maximális számát illetve az elfogadható változás mértékét. 

 

53. ábra 

8.1. Hibaértékek képleteknél 

Előfordulhat, hogy képleteink értékeit az Excel nem tudja kiszámolni. Tipikus példa erre a nullával való osztás, 

amely matematikailag nincs értelmezve. Ha a program az eredményt nem tudja kiszámolni, akkor minden 

esetben (#) kettőskereszttel kezdődő hibaüzenetet ad. A szöveges hibaüzenetek, amelyek mindig csupa 

nagybetűvel jelennek meg, az alábbi kategóriákba sorolhatóak: 

#SZÁM! Abban az esetben kapunk ilyen hibaértéket, ha a kapott eredmény túl nagy vagy túl kicsi szám, amit 

már az Excel nem tud értelmezni. 

#ÉRTÉK! Ezzel a hibaüzenettel akkor találkozhatunk, amikor egy numerikus számot igénylő művelet esetén, 

szöveges értéket vagy szöveges értéket tartalmazó cellára hivatkozunk. 
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#ZÉRÓOSZTÓ! Erről már a bevezetőben volt szó, akkor kapunk ilyen hibaüzenetet, ha a képletben osztóként 

nullát vagy üres cellára történő hivatkozást adunk meg. 

#HIV! Ilyen hibaüzenettel akkor találkozhatunk, ha a beírt képlet érvénytelen cellahivatkozást tartalmaz. Ez 

leggyakrabban cellák másolásánál, áthelyezésénél, illetve törlésénél fordul elő. 

#NÉV? Ezzel a hibaüzenettel akkor találkozhatunk, amikor is a képletben használt cellahivatkozást, 

függvénynevét vagy cellatartomány nevét a program (általában gépelési hiba miatt) nem ismeri fel. 

Feladat  Mely karakterrel vagy karakterekkel kezdhetjük képleteinket? Tesztelje a példák alapján! 

1.  =SZUM(1;5) 

2.  +SZUM(1;5) 

3.  -SZUM(1;5) 

4. @SZUM(1;5) 

Feladat Melyik képlet az alábbiak közül? 

1.  (A1+B2) 

2.  +A4+B5 

3.  125+3 

4. -3+C4 

5. =BAB91-10E-12 

6.  +341-A1 

Feladat Mi az értéke az alábbi kifejezéseknek? 

1. =16/4*2 

2. =16/(4*2) 

3. =9^1/3 

4. =3*ÁTLAG(2;10) 

5. =1<2*3=(1<2)*3 

6. =SZUM(2;6)*2/2=8 

8.2. Cellahivatkozások, címzési módok 

A képletekben számokon, műveleti jeleken és függvényeken kívül cellahivatkozások is szerepelnek. Függetlenül 

a cella aktuális értékétől, mindig a cellában tárolt adatra hivatkozunk. Ezt, mint a táblázatkezelő programok 

egyik legnagyobb előnyét tartjuk számon. 

8.2.1. Relatív hivatkozás 

A hivatkozásainkat legtöbbször relatív módon adjuk meg. Mit is jelent ez? 

Relatív címzés esetében a táblázatkezelő a hivatkozott celláról nem azt jegyzi meg, hogy melyik oszlop 

hányadik sorában található, hanem azt, milyen irányba és hány cellányira van attól a cellától, amibe beírtuk. 

Ezzel válik lehetővé, hogy a cella másolásakor a formula az ugyanolyan irányban és távolságra lévő cella 

tartalmával hajtja végre az előírt műveletet. A megértéshez tekintsük meg a következő példát: 

Példa Írjuk fel az alábbi sorozatok első 5 tagját: 
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Az A oszlopot töltsük fel egytől ötig. 

A B2-es cellába a következő képletet: =(3^A2-2)/(2*A2-10) 

Ezek után a B2-es cella tartalmát másoljuk át B3-tól a B5-ös cellákba, akkor 

B3: =(3^A3-2)/(2*A2-10) 

B4: =(3^A4-2)/(2*A4-10) 

        .... 

lesz. 

Mint látható az összes sorba automatikusan kiszámításra került. 

 

54. ábra 

8.2.2. Abszolút hivatkozás 

Gyakran szükséges egy adott képletben megkövetelnünk azt, hogy a cella másolásakor is tartsa meg a címét, 

ebben az esetben abszolút cellahivatkozásról beszélünk. Ha egy cella címére szeretnénk hivatkozni, akkor az 

oszlopazonosító és a sorazonosító elé egy „$” jelet kell beírnunk. A „$” jeleket az F4 funkcióbillentyű egyszeri 

lenyomásával is bevihetjük. 

Példa 

Egy repülőgép sebessége 3800 km/h. Mennyi idő alatt tesz meg 60, 100, 350, 800 km távolságot? 

 

55. ábra 

Megoldás során figyelnünk kell arra, hogy a repülőgép sebessége egyszer, a C2-es cellában van tárolva, ezért a 

B5-ös cellába beírt képlet a következőképpen alakul: =A5/$C$2. A képlet másolásakor az A5-ös cella értéke 

mindig az aktuális A oszlopbeli értéket veszi fel, míg a $C$2 változatlan marad. Abban az esetben, ha egy másik 

repülőgép esetében is szeretnénk számolni ezeket az értékeket, csak a C2-es cella tartalmát kell módosítanunk, 

egyéb változtatásokat nem kell végeznünk a táblázatban. 
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8.2.3. Vegyes hivatkozás 

Amennyiben az F4 –es funkcióbillentyűt többször is lenyomtuk, akkor már megfigyelhettük, hogy nem csak 

relatív és abszolút hivatkozásról beszélhetünk. 

Ha a cellakoordináták egyikét abszolút, a másikat relatív címzéssel adjuk meg, akkor ezt a címzési módot 

vegyes hivatkozásnak nevezzük. Ilyenkor a sort vagy az oszlopot rögzítjük, a többit hagyjuk relatív módon 

változtatni. 

Példa 

Egy klasszikus példa a vegyes hivatkozás alkalmazására a szorzótábla. Készítsünk egy 10 x 10-es szorzótáblát. 

Az A oszlopot és az 1. sort töltsük fel egytől tízig az ábra alapján. 

 

56. ábra 

A B2-es cellába írjuk be a következő képletet: =$A2*B$1 

A képletbe írt $A2 azt jelenti, hogy a képletet bárhová is másoljuk be, az adatot mindig az A oszlopból veszi, a 

B$1 pedig azt, hogy a másik adatot mindig az első sorból. Így az átmásolt cellákba a fejlécként beírt számok 

szorzata kerül. 

8.2.4. S1O1 Speciális hivatkozási stílus 

Speciális hivatkozásokat ritkán használunk, szinte csak makróknál. Használat előtt engedélyeznünk kell, amit 

megtehetünk a Képletekkel végzett munka részben. Ezzel a beállítással lehetőségünk nyílik arra, hogy az 

oszlopok nevei és sorok sorszámai helyett egyszerűbben, számokkal jelöljük az oszlopokat és a sorokat. 

Példa 

S1O4:S4O6 Egy normál cellatartományt jelöl. 

 

57. ábra 

Példa 

S[1]O[4] Relatív hivatkozás, amely egy sorral feljebb és négy oszloppal jobbra lévő cellára mutat. 

Példa 

S[-1]O[-4] Relatív hivatkozás, amely egy sorral lejjebb és négy oszloppal balra lévő cellára mutat. 

Példa 

S1O4 Abszolút hivatkozás, amely az első sorban és a negyedik oszlopban lévő cellára mutat. 
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Példa 

SO[-2] Relatív hivatkozás, amely ugyanabban a sorban két oszloppal balra lévő cellára mutat. 

Példa 

S[1] Relatív hivatkozás, amely az aktív cella alatti teljes sorra mutat. 

Példa 

O[-1] Relatív hivatkozás, amely az aktív cella előtti teljes oszlopra mutat. 

Példa 

S és O Abszolút hivatkozás, amely rendre az aktuális sorra és aktuális oszlopra mutat. 

8.2.5. Hivatkozás másik munkalapra 

8.2.6. Hivatkozás másik fájlra (munkafüzetre) 

8.2.7. Tömbhivatkozás 

9.  Munkalapok, sorok, oszlopok kezelése 

9.1. Munkalapok kezelése 

Az Excel lehetőséget biztosít többek között munkalapok, átnevezésére, mozgatására, másolására és új munkalap 

beszúrására. 

Munkalap átnevezésére vagy dupla kattintással vagy a jobb egérgombbal kattintva a helyi menüből az 

Átnevezés elemet kiválasztva van lehetőségünk. Munkalap mozgatását vagy másolását ugyancsak az előző helyi 

menüben tehetjük meg, az Áthelyezés vagy Másolás menüpontot választva. Mindezek mellett itt még 

lehetőségünk nyílik arra is, hogy a Lapfülszín menüpontot választva a munkalapok fülét különböző színekkel 

lássuk el. Új munkalap beszúrását vagy a helyi menü Beszúrás… elemére kattintva vagy a munkalapok után 

lévő  fülre kattintva tehetjük meg. 

 

58. ábra 

9.2. Sorok, oszlopok kezelése 

A sorokkal és oszlopokkal a tartományokhoz hasonló műveleteket végezhetünk. Ugyanolyan fontos a megfelelő 

formázásuk, hiszen könnyen előfordulhat az, hogy a cellák tartalma nem, vagy csak részben látható. 

9.2.1. Oszlopszélesség és sormagasság állítása 

Oszlop szélességének beállítására több lehetőségünk is van, a legelső az, hogy az oszlopjelölőt addig húzzuk, 

míg a kívánt szélességet el nem érjük. A leggyakoribb hibaüzenet, amivel már biztosan találkozunk az, hogy az 

adatok helyén a ####### hibaérték jelenik meg. Ilyenkor lehet az egyik megoldás az oszlopok szélességének és 

sorok magasságának módosítása. Ha az oszlopjelölőre duplán kattintunk, akkor az oszlopszélesség az adott 
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oszlopban található cella leghosszabb tartalmához igazítja a szélességet. Sorok magasságának módosításánál 

ugyanezek a lehetőségek rendelkezésünkre állnak. 

 

59. ábra 

 

60. ábra 

Természetesen több sor, illetve oszlop (összefüggő és a Ctrl gomb nyomva tartása mellett nem összefüggő 

tartományonként) is kijelölhető egyszerre. Ekkor az előző műveletet a kijelölt összes oszlopra vagy sorra 

egyszerre érvényesíthetjük. 

 

61. ábra 

Mindezen beállításokat pontos értékek megadásával is beállíthatjuk a Kezdőlap szalag Cellák mezőjében a 

Formátum gombra kattintva, a Sormagasság… illetve Oszlopszélesség… elemek kiválasztásával. Továbbá 

mindezek a funkciók elérhetőek az oszlop vagy a sor azonosítójára jobb gombbal kattintva a helyi menüből. 

 

62. ábra 

 

63. ábra 
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64. ábra 

 

65. ábra 

9.2.2. Sorok és oszlopok beszúrása, törlése 

Gyakran előfordul, miután elkészítettük a táblázatunkat, hogy a táblázaton belül meg kell toldanunk egy vagy 

több oszlopot illetve sort. Ebben az esetben is több lehetőségünk van a művelet elvégzésére. Fontos tudnunk, 

hogy oszlopok esetében a beszúrás mindig a kijelölt tartomány elé, míg soroknál fölé történik. A beszúrás 

művelete történhet menüből, a Kezdőlap szalag Cellák mezőjében található Beszúrás funkció melletti nyílra 

kattintva. Illetve történhet a kijelölt terület felett jobb kattintásra megjelenő helyi menü Beszúrás… elemét 

kiválasztva. 

 

66. ábra 

A beszúrásra kerülő új sor(ok) vagy oszlop(ok) paraméterei mindenkor megegyeznek a kijelölt tartomány 

(aktuális cella) előtti sor vagy oszlop jellemzőivel. 

Abban az esetben, ha sorokat, oszlopokat szeretnénk törölni, körültekintően kell eljárnunk (mint a törlésnél 

általában), ugyanis a tévesen kiadott törlési utasítással akár jelentős adatveszteséggel is számolhatunk. 

Teljes oszlop vagy sor törlésére természetesen - mint eddig szinte mindenhol - több lehetőségünk van. A 

legegyszerűbb eljárás, ha a törlendő oszlop vagy sor azonosítójára jobb egérgombbal kattintunk, és a helyi 

menüből a Törlés utasítást választjuk. A másik lehetőség menüből, a Kezdőlap szalagon a Cellák mezőben 

található Törlés funkciót választva. 

Nem minden esetben van szükségünk teljes oszlop vagy sor beszúrására, illetve törlésére. Ebben az esetben a 

leggyorsabb, ha a kijelölt területen jobb egérgombbal való kattintás után a Beszúrás vagy a Törlés menüpontot 

választjuk. Természetesen, ezen funkciók a Kezdőlap szalag Cellák mezőjében is elérhetők a Beszúrás… illetve 

Törlés… gombokra kattintva. 
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67. ábra 

 

68. ábra 

 

69. ábra 

 

70. ábra 

9.2.3. Sorok és oszlopok elrejtése, felfedése 

Akkor, ha nem szeretnénk bizonyos oszlopokat vagy sorokat megjeleníteni az Excel lehetőséget biztosít arra, 

hogy elrejtsük őket. Ebben az esetben az elrejtett sorok vagy oszlopok tartalma megmarad és minden arra 

történő hivatkozás továbbra is él. A megvalósításhoz itt is több lehetőség közül választhatunk. 

Kijelölt sorok vagy oszlopok elrejtésének egyik útja, ha az egér jobb gombjával kattintva a helyi menüből az 

Elrejtés parancsot választjuk. Az elrejtett sorok vagy oszlopok visszaállításához a legegyszerűbb módszer az 

elrejtett sorok vagy oszlopok előtti, illetve utáni sorok vagy oszlopok kijelölése, majd a jobb egérgomb után 

helyi menüből a Felfedés parancs kiválasztása. A másik lehetőség a Kezdőlap szalag Cellák mezőjében az 

előzőekben már ismertetett Formátum gomb Elrejtés és Felfedés funkciójával is elvégezhető. 

10.  Függvények 
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A függvények a táblázatkezelő rendszerek egyik legfontosabb eszköze. Függvények használatával egyszerű 

vagy összetett számításokat végezhetünk. Egyszerű példán keresztül szemléltetve a =ÁTLAG(A1:A5) függvény 

egyenértékű az =(A1+A2+A3+A4+A5)/5 képlettel. A függvényeket, mint a képleteket is egyenlőségjellel kell 

kezdeni, amelyet csak az első függvénynév előtt kell feltüntetni, a kifejezésen belül már nem. A függvények két 

fő részből állnak: a függvény nevéből és az argumentumok listájából. Az argumentumok lehetnek: számok, 

nevek, szövegek, tartományok, cellahivatkozások, nevek, képletek, dátum, idő, függvénynév, adatbázisnév stb. 

Több argumentum esetén az argumentumokat pontosvesszővel kell egymástól elválasztani. A szöveges adatokat 

általában idézőjelek közé kell rakni. 

=függvénynév(argumentum1;argumentum2;stb.) 

Vannak olyan függvények, amelyekhez üres argumentum tartozik, a zárójeleket ebben az esetben is kötelező 

kirakni. Ilyen függvények többek között a =PI() és =MA(). 

=függvénynév() 

Az egymásba ágyazott függvények használatánál egyik probléma a helytelen zárójelezésből és paraméterezésből 

adódik. Abban az esetben, ha valamelyik függvényargumentum hiányzik, az eredménycellában a #HIÁNYZIK 

hibaüzenet jelenik meg. Az alábbi logaritmus függvény 

 

kiszámolásához alkalmazható képlet: 

=LOG(HATVÁNY(16;1/3);2) 

10.1. Függvények beviteli lehetőségei 

Függvények bevitele több módon is történhet: 

1. Függvények bevitelének legegyszerűbb legkényelmesebb módja a Kezdőlap szalag Szum ikonjára 

kattintva adódik. Ekkor az alábbi ábrán látható öt függvény közül választhatunk. Itt a További függvények… 

elemre kattintva a Függvény beszúrása párbeszédablak jelenik meg, ahonnan az összes függvényt elérhetjük. 

 

71. ábra 

1. Másik lehetőség, ha a függvényt begépeljük, ekkor az Excel szolgáltatásnak köszönhetően, gépelés közben 

folyamatosan szűkülő listából, akár gépelés közben is kiválaszthatjuk a megfelelő függvényt. Amennyiben 

ezt a lehetőséget választjuk, akkor különösen ügyelnünk kell a gépelési hibákra. 

 

72. ábra 

1. A harmadik lehetőség, ha a Képletek szalag Függvénytár mezőjét használjuk. Itt a függvényeket a 

(AutoSzum, Legutóbbiak, Pénzügyi, Logikai, Szöveg, Dátum és idő, Keresés, Matematikai, Egyéb) 

kategóriákba csoportosítva találjuk meg. 
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73. ábra 

1. Függvények kiválasztására a negyedik lehetőség, ha az előző pontban ismertetett Képletek szalagon vagy a 

szerkesztőléc előtt megtalálható  függvény beszúrása ikonra kattintunk. 

10.2. Függvény beszúrása párbeszédpanel 

A Függvény beszúrása párbeszédablakon nyílik a legtöbb lehetőségünk a függvények kiválasztására. Abban az 

esetben, ha nem vagyunk biztosak a keresett függvény pontos nevében, vagy abban, hogy melyik kategóriában 

van, akkor célszerű a Függvény keresése mezőt használnunk a kiválasztáshoz. A panelen belül a függvény 

kategóriákat ugyanúgy megtalálhatjuk, mint a Képletek szalagon. 

 

74. ábra 

10.3. Alapvető függvények (SZUM, ÁTLAG, MIN, MAX, DARAB) 

Az alapvető függvények használatát a következő példán keresztül szemléltetem, megjegyezve, hogy az előbbi 

függvénybeviteli módszereket tesztlőlegesen alkalmazhatjuk. 

Az alábbi táblázatban a Naprendszer bolygóinak néhány adata látható. 

 

75. ábra 

Feladat Határozzuk meg a Naprendszer bolygóinak az össztömegét! 

Ehhez a SZUM függvényre lesz szükségünk. Az összegzést képlettel (=F4+F5+F6+F7+F8+F9+F10+F11) is 

elvégezhetnénk, de ebben az esetben már célszerűbb függvényt használni. 
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SZUM(tartomány: A megadott tartományban lévő számok összegét adja eredményül. 

Az első számításhoz használjuk az AutoSzum-ot. Ha az eredményt a B14-es cellában szeretnénk megjeleníteni, 

akkor ehhez először ki kell jelölnünk. 

 

76. ábra 

 

77. ábra 

Mint ahogyan az ábrán is látható, ha az AutoSzumot használjuk a függvény argumentumában alapértelmezés 

szerint megjelenő tartománynak a kijelölt cella fölött vagy annak bal oldalán lévő numerikus értékeket állítja be, 

ezért ebben az esetben kifejezetten figyelnünk kell a tartomány pontos kijelölésére. A tartományt egérrel, vagy 

átírással módosíthatjuk. 

 

78. ábra 

Feladat Mennyi a Bolygók átlagos pályamenti sebessége? 

A megoldáshoz az átlag függvényt használhatjuk. 
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ÁTLAG(tartomány): A tartományban található numerikus értékek átlagát számítja ki. 

Az eredményt a B15-ös cellába: 

 

79. ábra 

Feladat Melyik bolygónak van a legrövidebb keringési ideje? 

MIN(tartomány) A tartomány területén belül található legkisebb számértéket adja eredményül. 

 

80. ábra 

Feladat Mekkora a legrövidebb keringési idő? 

MAX(tartomány) A tartomány területén belül található legnagyobb számértéket adja eredményül. 

 

81. ábra 

Feladat Mennyi Bolygó rendelkezik holddal? 

DARAB(tartomány) A tartományban lévő numerikus értékű cellák számát adja eredményül. 

 

82. ábra 

Természetesen argumentumként nemcsak összefüggő tartományok adhatók meg. Különálló tartományok 

esetében ; (pontosvesszővel) kell elválasztanunk az egyes tartományokat egymástól. 

 

83. ábra 

10.4. Logikai függvények 

Logikai függvényeket a Képletek szalag Függvénytár mezőjében találjuk. Logikai kifejezések kiértékelésénél 

használható összehasonlító operátorokról már előzőekben volt szó. Ebben a részben az alapvető logikai 

függvényekről lesz szó. 
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84. ábra 

HAMIS() 

A HAMIS logikai értéket adja eredményül. A függvény alkalmazása helyett egyszerűen beírhatjuk a HAMIS 

szót. 

IGAZ() 

Az IGAZ logikai értéket adja eredményül. Az IGAZ logikai érték a függvény használata nélkül is bevihető a 

cellákba és képletekbe egyszerűen az IGAZ érték beírásával. 

ÉS(logikai1;logikai2;...) 

IGAZ értéket ad vissza, ha az összes argumentuma IGAZ; HAMIS értéket ad vissza, ha egy vagy több 

argumentuma HAMIS. 

 

85. ábra És művelet igazságtáblázata 

VAGY(logikai1;logikai2;...) 

Az IGAZ értéket adja eredményül, ha legalább egy argumentumának értéke IGAZ; a visszatérési érték HAMIS, 

ha az összes argumentum értéke HAMIS. 

 

86. ábra Vagy művelet igazságtáblázata 

NEM(logikai) 

Az argumentum értékének ellentettjét adja eredményül. A NEM függvényt akkor használjuk, amikor biztosítani 

szeretnénk, hogy egy érték egy megadott értékkel ne egyezzen meg. 
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87. ábra Nem művelet igazságtáblázata 

de Morgan-azonosságok 

Az azonosságok a halmazelmélet matematikai logika, illetve a matematikai logika két alapvető tételét 

fogalmazzák meg. A de Morgan-féle azonosságok felírására a matematikában számos különböző jelölés 

használatos. 

Halmazelmélet formalizmusával leírva: 

 

 

ahol A az A komplementerhalmaza,  jelöli két halmaz metszetét és  jelöli két halmaz unióját. 

Ítéletkalkulus formalizmusával leírva: 

 

 

A de Morgan-azonosságokat logikai formulákat a következőképpen is leírhatjuk: 

NEM(a ÉS b) = (NEM a) VAGY (NEM b) 

NEM(a VAGY b) = (NEM a) ÉS (NEM b) 

Ez utóbbi leírás hasonlít legjobban az Excel formalizmusához. 

A következő példában a de Morgan azonosságokat vizsgáljuk az Excel logikai függvényei segítségével. 

A NEM(A VAGY B) illetve a NEM A ÉS NEM B kifejezések Excel beli megfelelőik: 

=NEM(VAGY(A3;B3)) 

 

88. ábra 

illetve, 

=ÉS(NEM(A3);NEM(B3)) 
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89. ábra 

HA(logikai vizsgálat;érték ha igaz;érték ha hamis) 

A HA függvénnyel feltételes vizsgálatok elvégzésére használható értékeken és képleteken. Ha a logikai feltétel 

által szolgáltatott érték IGAZ, akkor a kiértékelést az igaz ágon folytatjuk, különben a Hamis ágon. 

A következő példában előzőekben használt de Morgan azonosságok esetében függvénnyel végezzük vizsgálatot, 

ami Teljesül szóval tér vissza, ha a kifejezés bal oldala és jobb oldala megegyezik, és nem teljesüllel ha nem 

egyezik meg. 

 

90. ábra 

 

91. ábra 

Képletek mutatása funkció Képletek Szalag Képletvizsgálat mezőjében a Képletek ikonra kattintva, az 

eredmények helyett minden cellában a képletet jeleníti meg. 

 

92. ábra 

Példa Kollégiumi ellátásra jogosult-e? 

Az alábbi táblázatban a diákok adatait tároljuk, annak céljából, hogy kollégiumi férőhelyre jogosultak –e. 

Azok a diákok jogosultak kollégiumi ellátásra, akik esetében a család jövedelme kevesebb, mint 200000 Ft és az 

iskola és lakhely távolsága több mint 50 km, vagy azok, akik esetében legalább az egyik szülő közalkalmazott. 
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93. ábra 

=HA(VAGY(ÉS(C3<200000;D3>50;E3>=1);F3="IGEN");"Jogosult";"Nem jogosult") 

Bővítse ki a táblázatot úgy, hogy tanulók tanulmányi átlagai is szerepeljenek benne, majd fogalmazza át a Ha 

függvényt úgy, hogy azon tanulók is jogosultak kollégiumi ellátásra, akiknek tanulmányi átlaga 4,5 feletti. 

10.5. Dátum függvények 

Az Excel dátumkezeléséről részletesebben már volt szó, ebben a részben az alapvető dátumfüggvényekkel 

foglalkozunk, természetesen a teljesség igénye nélkül, kiemelve azokat a függvényeket, amelyekkel 

tanulmányaink alatt találkozhatunk. Dátum függvények esetében fontos megjegyezni, hogy ha a cellaformátum 

a függvény bevitele előtt Általános volt, az eredmény dátumként lesz formázva. 

MA() 

A MA függvény az aktuális dátumot adja vissza a rendszer óráját alapul véve. A MA függvény az időpontot 

nem tartalmazza. 

=MA()-100 

MOST() 

A MOST függvény úgy adja vissza az aktuális dátumot, hogy az tartalmazza az időpontot is. A dátumértékek 

tizedesvesszőjétől balra álló számok a dátumot, a tőle jobbra állók az időt jelentik. A 0,25 például reggel 6:00-

nak felel meg. 

DÁTUMÉRTÉK(szöveg) 

A szövegesen megadott dátumot dátumérték típusúvá alakítja. Ez azért fontos, mert sok dátumfüggvény 

argumentuma dátumérték típusú. 

=DÁTUMÉRTÉK("2011.03.02")-MA() 

DÁTUM(év;hónap;nap) 

A megadott argumentumok alapján előállít egy dátumérték típusú értéket. Azaz ugyanazt teszi, mint az előző 

függvény, csak az argumentum-megadás módja más. 

=DÁTUM(2011;3;2)-MA() 

NAP360(kezdő_dátum;vég_dátum;módszer) 

A két dátum között eltelt napok számát adja meg. Argumentumai dátumérték típusúak. 
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94. ábra 

HÉT.NAPJA(dátumérték;eredmény_típusa) 

Megadja, hogy a dátumérték által meghatározott dátum a hétnek milyen napjára esik. Ha az eredmény_típusa 

argumentum hiányzik, vagy értéke egy, akkor a vasárnapot jelöli 1. Ha az argumentum értéke kettő, akkor a 

számozás hétfőtől kezdődik, ha pedig három, akkor a hétfő értéke 0. 2010. szilvesztere a hét ötödik napjára, 

tehát péntekre esett. 

 

95. ábra 

EDATE(dátum;hónapok) 

Az adott dátumhoz hozzáad (negatív hónapok érték esetén kivon) hónapok számú hónapot. 

 

96. ábra 

ÉV(dátumérték), HÓNAP(dátumérték), NAP(dátumérték) 

A megadott argumentumból kinyeri az évet, hónapot, illetve napot. 

=ÉV(DÁTUMÉRTÉK("2010.04.02")) 

=HÓNAP("2010.01.12") 

=NAP(MA()) 

Példa Hány napos vagyok? 
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97. ábra 

IDŐÉRTÉK(szöveg) 

A megadott szöveget időérték típusúvá alakítja. 

=IDŐÉRTÉK("06:50") 

 

98. ábra 

IDŐ(óra;perc;másodperc) 

Az adott időpont időértékét adja meg. 

 

99. ábra 

ÓRA(időérték), PERC(időérték), MPERC(időérték) 

Az időértéket órává, perccé, illetve másodperccé alakítja át. 

 

100. ábra 

NETWORKDAYS(kezdő_dátum,vég_dátum;ünnepek) 

Két dátum közötti munkanapok számát számítja ki, a harmadik paraméterként megadhatjuk a két dátum közötti 

ünnepek számát. 

Feladat Számítsuk ki, hogy hány munkanap van még 2011. június 1-ig. 

Az első esetben a munkaszüneti napok figyelmen kívül hagyásával. Írjuk be a D2-es cellába a következő 

képletet. Eredményként 87-et kaptunk. 

=NETWORKDAYS(B1;B2) 

Az A oszlopba írjuk be a két dátum közé eső munkaszüneti napokat. Ebben az esetben az előző függvényt 

egészítsük ki a következőképpen: 
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=NETWORKDAYS(B1;B2;A5:A7) 

Az eredménynek 84-et várunk, de mivel sajnos ebben az évben a május 1. vasárnapra esik, ezért erre is figyelve 

az Excel eredményül a 85-öt adja. 

 

101. ábra 

Abban az esetben, ha a munkaszüneti napok dátumait gyakrabban is használni akarjuk, célszerű az A5:A7 

formátum helyett névvel ellátni, hogy könnyebben hivatkozhassunk rá függvényeinkben. 

.  

102. ábra 

 

103. ábra 

10.6. PÉNZÜGYI FÜGGVÉNYEK 

A táblázatkezelő rendszerek elsődleges célja a pénzügyi számítások segítése volt, ennek köszönhetően mára 

ezekkel a függvényekkel az üzleti életben előforduló feladatok sokaságát elvégezhetjük. 

RÉSZLET(ráta;időszakok_száma;mai_érték;jövőbeli_érték;típus) 

Egy törlesztési időszakra (hónap) vonatkozó törlesztőrészletet számítja ki, állandó összegű törlesztőrészletek és 

kamatláb esetén. 

Feladat 

Számítsuk ki, egy új autó vásárlása esetén minden hónap végén fizetendő havi törlesztőrészletet. 

Adatok: 

Az új autó ára: 3 499 999 Ft 

Futamidő: 60 hónap 

Éves kamat: 17 % 

Ráta: az időszakra vonatkozó kamatláb, havi értéke = éves kamat/12. 
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Időszakok_száma: a törlesztő részletek száma. Éves időintervallum megadásakor a havi törlesztőrész = év *12. 

Mai_érték: a kifizetendő vagy felveendő összeg kiinduló értéke. Hitel felvételekor pozitív, míg ha pénzt adunk 

kölcsön, negatív értéket kell megadnunk. 

Jövőbeli_érték: megadott időszakok lejárta után fennmaradó összeg értékét határozza meg. Amennyiben ezt a 

paramétert nem adjuk meg, azt az Excel nullának tekinti. 

Típus: a részletek befizetésének időpontját határozhatjuk meg. Ha 0 vagy nem adjuk meg, akkor a program a 

fizetési időszakok végén való törlesztéssel kalkulál. Ha a típus értéke 1, a fizetési időszakok elején történő 

törlesztéssel számol. 

 

104. ábra 

A havi törlesztőrészlet összege két tizedesjegyre kerekítve: -92728,57 Ft 

RÁTA(időszakok_száma; részlet; mai_érték;jövőbeli_érték; típus;becslés) 

Egy felvett hitelösszeg után fizetett részletek, valamint a futamidő alapján kiszámítja a kamatrátát. Az 

argumentumok közül az előző feladatban a becslésen kívül már volt szó. 

Feladat 

Számítsuk ki, hogy az előző feladatban 3 499 999 forintba kerülő autóért, ha 4 éven keresztül havi (hónap 

elején) 99500 Ft fizetünk, mekkora lesz az éves kamat. 

Becslésnél a várható kamatláb egy becsült értékét adhatjuk meg. Alapértelmezett érték a 10 %. A ráta értékét az 

Excel közelítési eljárással határozza meg. 

=RÁTA(B3*12;B4;B2;;1;15%)*12 

 

105. ábra 

A kamatráta értékét a függvény közelítéssel számítja ki. Ha a ráta eredménye 20 egymást követő közelítést 

követően 0,0000001-nél kisebb eltérést mutat, a #SZÁM! hibaüzenetet kapjuk eredményül. 

PER.SZÁM(ráta;részlet;mai_érték;jövöbeli_érték;típus) 

A törlesztési időszakok számát számítja ki állandó kamatláb és törlesztőrészletek alapján. 

Feladat Számítsuk ki, hogy az előző feladatokban lévő autót, évi 19 %-os kamatráta mellet, havi 56000 Ft-os 

törlesztőrészlet mellett meddig kell fizetni! 

=PER.SZÁM(B3/12;B4;B2) 
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106. ábra 

A kapott eredmény általában nem egész szám, ezért kerekítenünk kell. 

10.7. Matematikai függvények 

A matematikai és trigonometria függvények között rengeteg nap mint nap használatos függvényt találunk. A 

SZUM, LOG, HATVÁNY függvényekről már előzőekben volt szó. 

PI() 

A PI értékét adja vissza 15 számjegy pontossággal. 

ABS(szám) 

A szám abszolút értékét adja eredményül. 

GYÖK(szám) 

A szám pozitív négyzetgyökét adja meg. 

KOMBINÁCIÓK(n;k) 

n elem k-adrendű ismétlés nélküli kombinációinak számát adja meg. 

Átfogalmazva: 

Hányféleképpen lehet n különböző elemből kiválasztani k db elemet, ha nem számít a kiválasztás sorrendje és 

mindegyiket csak egyszer választhatjuk? 

 

Ilyen például a lottósorsolás, ahol 90 számból választunk ötöt úgy, hogy nem számít a kiválasztás sorrendje. 

 

=KOMBINÁCIÓK(90;5) 

DARABTELI(tartomány;kritérium) 

A megadott tartományban összeszámolja, hogy az adott kritériumnak hány elem felel meg. 
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107. ábra 

A C10-es cellában lévő DARABTELI(C2:C7;”Eger”) függvény megadja a C2:C4 tartomány olyan celláinak 

számát, amelyben az Eger szó szerepel. 

 

108. ábra 

A C11-es cellában lévő DARABTELI(F2:F7;”>40”) függvény a tartomány 40-nél nagyobb elemeinek számát 

adja meg. 

GCD(szám1;szám2;...) 

A legnagyobb közös osztót adja eredményül. Argumentumai egész számok. 

LCM(szám1;szám2;...) 

A legkisebb közös többszöröst adja eredményül. Argumentumai egész számok. 

 

109. ábra 

LN(szám), LOG10(szám), LOG(szám;alap) 

Természetes, tízes és tetszőleges alapú logaritmusát adja a szám argumentumának. 

A 100 tízes alapú logaritmusa. 

= LOG(100) 

A 16 tízes alapú logaritmusa 4. 
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=LOG(16;2) 

A 2011 természetes alapú logaritmusa 7,60638746940771 

=LOG(2011;2,7182818) 

A 2011 természetes alapú logaritmusa 7,60638746940771 

INT(szám) 

Egy számot lefelé kerekít a legközelebbi egészre. 

=INT(5,7) eredménye 5. 

=INT(-5,7) eredménye -5. 

 

110. ábra 

MARADÉK(szám,osztó) 

A szám osztó paraméterrel történő osztásából származó maradékot adja vissza, melynek előjele mindig 

megegyezik az osztó előjelével. 

=MARADÉK(7;2) eredménye 1 

=MARADÉK(7;-2) eredménye 1 

=MARADÉK(-7;2) eredménye 1 

=MARADÉK(-7;-2) eredménye 1 

A MARADÉK az INT függvény felhasználásával is kifejezhető. 

MARADÉK(szám;osztó) = szám – osztó*INT(szám/osztó) 

 

111. ábra 

KEREKÍTÉS (szám;hány_számjegy), 

Egy számot megadott szám számjegyre kerekít a kerekítési szabályoknak megfelelően, szabályosan. 

=KEREKÍTÉS(6,15;1) eredmény 6,2 

=KEREKÍTÉS(7,2499;1) eredménye 7,2 

=KEREKÍTÉS(-7,5499;2) eredménye -7,55 

Abban az esetben, ha második argumentumban negatív számot adunk meg, a kerekítés a tizedesvesszőtől balra 

történik. 
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=KEREKÍTÉS(17,5499;-1) eredménye 20. 

Megjegyzés: a KEREK.FEL (szám;hány_számjegy), KEREK.LE (szám;hány_számjegy) függvények működése 

hasonló a KEREKÍTÉS függvényhez annyi különbséggel, hogy a KEREK.LE mindig lefelé, a KEREK.FEL 

mindig felfelé kerekít. 

SZORZAT(szám1;szám2;...) 

Az argumentumban megadott számok szorzatát számíja ki. Alábbi példában téglatest térfogatának kiszámítása. 

=SZORZAT(B3;C3;D3) egyenértékű az = B3*C3*D3 kifejezéssel. 

 

112. ábra 

Természetesen az argumentumba tömbhivatkozásokat is meg lehet adni, ebben az esetben tömb elemeinek a 

szorzatát számítja ki. 

=SZORZAT(B3:C3;D3) 

SZUMHA(tartomány;kritérium;összeg_tartomány) 

A tartományban szereplő értékek közül csak azokat összegzi, amelyek megfelelnek a megadott kritériumnak. 

 

113. ábra 

Az összeg_tartomány megadása nem kötelező, illetve nem kell a tartománnyal azonos dimenziójúnak lennie. 

Viszont abban az esetben, ha a feltételt a közvetlenül összeadandó értékekre szeretnénk alkalmazni, az 

összeg_tartományt is meg kell adnunk. A következő példában csak a Tömb Kft. részére kiszámlázott tételek 

összegére van szükségünk. 
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114. ábra 

SZORZATÖSSZEG(tartomány1;tartomány2;…) 

Az argumentumként megadott tartományok megfelelő elemeit összeszorozza, majd kiszámolja a szorzatok 

összegét. Az alábbi példánkban egy nagy nemzetközi levelezést folytató cég 1 hetes levélpostai küldemények 

nyilvántartása. Ha a F4-es cellába lévő összeget szeretnénk meghatározni eddigi ismereteink által merítkezve 

akkor a =B4*$B$13+C4*$C$13+D4*$D$13+E4*$E$13 képlet segítségével tudnánk kiszámolni. A számítás 

sokkal egyszerűbb a SZORZATFÜGGVÉNY alkalmazásával. 

 

115. ábra 

NÉGYZETÖSSZEG(szám1;szám2;...) 

Az argumentumban meegadott számok négyzetösszegét számítja ki. 

=NÉGYZETÖSSZEG(5;6) eredmény 61 

RANDBETWEEN(alsó_határ;felső_határ) 

Az argumentumként megadott alsó és felső határ közötti véletlen egész számot ad eredményül. 

Az előző feladatban a levelek darabaszámát 0 és 40 intervallum közötti véletlen számokkal töltsük fel. 

=RANDBETWEEN(0;40) 
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116. ábra 

A program a munkalap minden újraszámolásakor új véletlen számot állít elő. 

Amennyiben azt szeretnénk, hogy a B3:E10 tartományba lévő értékek frissítéskor ne változzanak, az értékek 

rögzítéséhez a korábban megismert irányított beillesztést használhatjuk. 

 

117. ábra 

 

118. ábra 

Vél() 

A Vél() függvény egy 0-nál nem kisebb és 1-nél kisebb egyenletes eloszlású véletlen számot ad eredményül. A 

program a munkalap minden újraszámolásakor új véletlen számot állít elő. 

Az előző feladatban az 1 és 40 közé eső valós számot a VÉL() függvénnyel, a következő képlet segítségével 

állíthatjuk elő. 

=VÉL()*(40-0)+0 

A feladatban megfigyelhető, hogy egész számokat látunk a cellákban, de ez ebben az esetben annak köszönhető, 

hogy a C3:E10 tartományban lévő cellák formátuma 0” db”. 

 

119. ábra 
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Ha a cellák megjelenítendő tizedesjegyeinek számát növeljük, akkor látható, hogy igazából nem egész 

számokról van szó, gyakran eshetünk ebbe a hibába. 

 

120. ábra 

Ahhoz, hogy egész számokat kapjunk, a képletet módosítanunk kell a következőképpen. 

=KEREKÍTÉS(VÉL()*(40-0)+0;0) 

FOK(szög) 

Az argumentumban radiánban megadott szöget fokká alakítja át. 

=FOK(3/4*PI()) eredmény 135° 

RADIÁN(szög) 

Az argumentumként megadott fokot radiánná alakítja át. 

=RADIÁN(45) eredmény 0,7853981634 

RÓMAI(szám;forma) 

Az argumentumban megadott 0 és 3999 közé eső arab számot római számokkal kifejezve adja vissza 

(szövegként). Ha a forma paraméter értéke nulla, akkor a klasszikus alakban jeleníti meg a római számot, 

1,2,3,4 esetében pedig egyre tömörebb leírását adja (lásd a példát) egyszerűsített formátumig. 

=RÓMAI(999;0) CMXCIX 

=RÓMAI(999;1) LMVLIV 

=RÓMAI(999;2) XMIX 

=RÓMAI(999;3) VMIV 

=RÓMAI(999;4) IM 

1. Statisztikai függvények 

Statisztikai függvényeket a Képletek szalag Függvénytár mezőjében az Egyebek menüpont alatt találjuk meg. 

Az Excel 2010 nagyon sok statisztikai függvényt tartalmaz, amelyek egy részével 

(ÁTLAG,MIN,MAX,DARAB) már foglalkoztunk az előzőekben. Ebben a fejezetben azokkal foglalkozunk, 

amelyekre elég gyakran szükségünk lehet a táblázatkezelés során. 

ÁTL.ELTÉRÉS(szám1;szám2;...) 

Az argumentumban megadott számoknak (adatpontoknak) az átlaguktól való átlagos abszolút eltérését számítja 

ki. 

Az átlagos eltérés egyenlete: 

 

ahol x és az alábbiakat jelenti 
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121. ábra 

Szórás(szám1;szám2;...) 

Az argumentumok által szolgáltatott minta szórását határozza meg. A szórás a mintában található értékek 

várható értéktől való eltérését jellemzi. 

A SZÓRÁS függvény a következő képletet használja: 

 

ahol x a középérték, n pedig a minta mérete. 

Feladat 2011. áprilisában Egerben egy órakor mért hőmérsékletek (°C) alakulása: 

19°,23°,24°,24°,18°,17°,16°,20°,21°. Mekkora a hőmérsékleti adatok szórása? 

 

122. ábra 

Módusz (Szám1;szám2;… ) 

Az argumentumban megadott számok közül a leggyakrabban előforduló vagy ismétlődő elem adja eredményül. 

Az előző példa adatait felhasználva a hőmérsékleti értékek módusza 24°C. 
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123. ábra 

Medián(szám1;szám2;... ) 

Az argumentumban megadott számhalmaz mediánját számítja ki. A medián a számhalmaz középső értéke, a 

számok fele ennél kisebb, másik fele pedig nagyobb. Az előző példa adatait felhasználva a hőmérsékleti értékek 

mediánja 20°C. 

 

124. ábra 

Gyakoriság(adattömb;csoportömb) 

Megadja, hogy az adattömb elemeiből hány tartozik a csoporttömb által meghatározott egyes csoportokba. 

 

125. ábra 
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Mivel a gyakoriság tömböt szolgáltat eredményül, ezért tömbképletként kell megadni. Első lépésként ki kell 

jelölni a B12:B16 tartományt, majd F2 billentyűt lenyomni, majd a CTRL+SHIFT+ENTER 

billentyűkombinációt. Amennyiben a képletet nem tömbképletként írjuk be, a B12-es cellában csak egyetlen 

eredményt kapunk. 

 

126. ábra 

Tehát a megoldás során először a D21:D23 tartományban megadtuk a csoporttömböt, majd kijelöltük a C21:C24 

tartományt, aztán beírtuk az =GYAKORISÁG(B2:B11;D21:D23) képletet, majd a Ctrl+Shift+Enter gombokat 

nyomtuk meg. 

10.8. Szövegfüggvények 

AZONOS(szöveg1;szöveg2) 

A függvény visszatérési értéke igaz, ha a két szöveg megegyezik. A kis- és nagybetűket megkülönbözteti, de a 

formázási különbségeket nem veszi figyelembe. 

=AZONOS("Fa";"Fa") eredménye: IGAZ 

= AZONOS ("FA";"Fa") eredménye: HAMIS 

= AZONOS ("Alma fa";"Almafa") eredménye: HAMIS. 

BAL(szöveg;karakterszám) 

A szöveg balszélétől kezdve karakterszámnyi karaktert ad vissza. 

=BAL("Office 2011";7) 

Az előző kifejezést írjuk be az A1-es cellába, majd a B2-be az Office szót. Ha a C3-as cellába beírjuk az 

=AZONOS(A1;B1) képletet, hamis eredményt kapunk, mivel a szóköz ott maradt! 

 

127. ábra 

JOBB(szöveg;karakterszám) 

A szöveg jobb szélétől kezdve karakterszámnyi karaktert ad vissza. 

=JOBB("Alma";2) eredménye: ma 

KÖZÉP(szöveg;pozíció;darab) 

Az argumentumban megadott a szövegnek a pozíció számú karakterétől kezdődően visszaad darab számú 

karaktert. 

KÖZÉP("Hány éves a kapitány?";5;4) eredménye éves. 

CSERE(szöveg1;pozíció;darab;szöveg2) 

A CSERE függvény az első szöveg megadott sorszámú (pozíció) karakterétől kezdődően kivág darab számú 

karaktert, és helyükre a második szöveget illeszti be. 

=CSERE("gója";3;1;"ly") eredménye gólya. 

SZÖVEG.KERES(szöveg1;szöveg2;kezdet) 
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Az első paraméterként megadott szövegben a másodikként megadott szöveget keresi a kezdet pozíciótól 

kezdődően. Eredménye a második paraméterként megadott szöveg első előfordulásának kezdete. 

Az A1-es cellába Petőfi Sándor Anyám tyúkja című verse található. 

A2-es cellába a következő képletet másoljuk be. 

=SZÖVEG.KERES("Tojás";A1;1) eredmény 401. 

Ami azt jelenti, hogy a Tojás első előfordulása a szöveg 401. pozíciójánál kezdődik. Keresés kis -és nagybetűk 

között nem tesz különbséget. 

Feladat 

Vágjuk ki a felhasználónevet egy szabályos e-mail címet tartalmazó cellából. 

=KÖZÉP(A6;1;SZÖVEG.KERES("@";A6)-1)  eredménye birocs 

 

128. ábra 

10.9. Keresőfüggvények 

Keresőfüggvényeket a Képletek szalag Függvénytár mezőjében található Keresés menüpontra kattintva találjuk 

meg. Elsődleges céljuk egy lista formájában tárolt tartományban egy értéket megkeresni. Az Excel 2010 

többféle keresőfüggvényt biztosít számunkra, de mi ezek közül csak a legfontosabbakkal fogunk foglalkozni. 

FKERES(keresési_érték,tábla,oszlop_szám,tartományban_keres) 

Az FKERES függvény segítségével egy tartomány első oszlopában megkeresi azt az értéket, ami egyenlő vagy 

kisebb, mint a keresett érték, majd az eredményül kapott sorazonosító és a megadott oszlopazonosító 

metszéspontjában található értéket adja eredményül. 

 

129. ábra 

A keresési_érték lehet érték, de engedélyezett a hivatkozás vagy karaktersorozat is. A függvény a kis- és 

nagybetűk között nem tesz különbséget. A tábla az adatokat tartalmazó cellatartomány, amelyben a keresést 

végre kell hajtani. 

A harmadik argumentum az oszlop_szám, itt annak az oszlopnak a számát kell megadnunk, ahonnan a kívánt 

eredményt szeretnénk megkapni. 

Itt felmerülő hibaüzenetek: amennyiben az oszlop_szám értéke egynél kisebb, akkor az FKERES függvény az 

#ÉRTÉK! hibaértékkel tér vissza, amennyiben az oszlop_szám nagyobb, mint a tábla oszlopainak száma, akkor 

pedig a #HIV! hibaértékkel. 

A negyedik argumentumban (tartományban_keres), amelyet nem kötelező megadnunk, az FKERES függvény 

pontos vagy közelítő keresését adhatjuk meg. 
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Amennyiben az értéke IGAZ vagy hiányzik, akkor a visszaadott érték közelítő lehet, azaz amennyiben pontos 

egyezést nem talált a függvény, akkor a következő legnagyobb, de a keresési_érték argumentumnál kisebb 

értéket adja vissza. Ha az argumentum értéke HAMIS, akkor az FKERES függvény pontos egyezést keres. 

Abban az esetben, ha függvény visszatérési értéke HAMIS, tehát a keresett értéket nem találjuk akkor 

#HIÁNYZIK hibaüzenetet kapunk. 

Fontos megjegyezni, amennyiben a tartományban_keres értéke IGAZ, a tábla első sorában lévő elemeknek 

növekvő sorrendben kell elhelyezkedniük. 

 

130. ábra 

 

131. ábra 

 

132. ábra 

 

133. ábra 
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134. ábra 

HOL.VAN(keresési_érték;tömb;egyezés típusa) 

A HOL.VAN függvény a keresőfüggvények közül a legegyszerűbb, egy keresett értékről megmondja, hogy egy 

soron vagy oszlopon belül hol található. A függvény szöveges adatok keresésénél pontos egyezést vizsgál, míg 

számok esetében az egyezés típusát be kell állítani, megadni. 

1, akkor a keresett értékkel egyező, vagy a keresett értéknél kisebb, vagy nagyobb értéket keresi. Ebben az 

esetben növekvő sorrendbe kell állítanunk a sort vagy oszlopot (tartományt). 

-1, akkor a keresett értékkel egyező, vagy a keresett értéknél kisebb, vagy nagyobb értéket keresi. Ebben az 

esetben csökkenő sorrendbe kell állítanunk a sort vagy oszlopot (tartományt). Általában egyéb függvényekkel 

együtt használjuk. 

INDEX függvény (tömb;sor_szám;oszlop_szám) 

Abban az esetben, ha nem az első oszlop vagy sor értékei alapján szeretnénk keresni, hanem egy tartomány 

tetszőleges sorában szeretnénk egyetlen elemet megkeresni, akkor az INDEX függvényt kell használnunk. A 

függvény annak a tömbelemnek az értékét adja eredményül, amelyet sor- és oszlopazonosítók határoznak meg. 

A postai irányítószámos feladatban nem arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy adott irányítószámhoz milyen város 

tartozik, hanem arra, hogy egy adott városnak mi az irányítószáma, ezért az INDEX függvényt kell 

alkalmaznunk. 

=INDEX(A2:A2803;HOL.VAN(F4;B2:B2803;0)) 

 

135. ábra 

10.10. ADATBÁZIS FÜGGVÉNYEK 

Adatbázis függvényeket elsősorban akkor használunk, ha valamilyen feltételtől függően kell összegezni, 

átlagolni, szórást számolni stb… 

Adatbázis kezelő függvények jellemzően három paramétert tartalmaznak: 

1. adatbázis: a teljes adatbázist alkotó tartomány; 

2. mező: a függvényben használt mezők, oszlopazonosítók; 

3. kritérium: a feltételeket tartalmazó tartomány. 

Készítse el az alábbi táblázatot! Vegye fel a következő árumegnevezéseket! Egy adott áruról a következő 

adatokat tároljuk: a raktárba érkezés dátumát, a raktárba szállított raklapok mennyiségét, a raktárból való 
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kiszállítás dátumát. Az adatokból számítsuk ki, hogy az adott árut mekkora költséggel és hány napig tároltuk. 

Egy raklap tárolási költsége 975 Ft/nap. 

 

136. ábra 

AB.ÁTLAG(adatbázis;mező;kritérium) 

Kiszámolja az adatbázisban a mező argumentummal megadott oszlop azon értékeinek átlagát, amelyek teljesítik 

a kritériumot. 

Feladat Számítsuk ki, hogy mekkora a Sapphire és a Gigabyte típusú videovezérlők átlagos tárolási ideje. 

 

137. ábra 

 

138. ábra 

AB.SZUM(adatbázis;mező;kritérium) 

A SZUMHA függvénnyel hasonló funkcionalitású. A megadott feltételeknek megfelelő adatbázisrekordok adott 

mezőinek összegét számolja ki. 

Feladat Mekkora a 2010.03.01. után beérkező és 10 raklapnál nagyobb mennyiségű áruk tárolási költsége? 
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139. ábra 

 

140. ábra 

AB.MAX(adatbázis;mező;kritérium) 

Az adatbázis adott feltételeknek eleget tevő rekordjaiból álló mezőben lévő legnagyobb számot adja 

eredményül. 

Feladat Mekkora a leghosszabb tárolási idejű termék tárolási költsége? 

=AB.MAX(A1:F32;F1;I1:I2) 

 

141. ábra 

AB.MIN(adatbázis;mező;kritérium) 

Az adatbázis adott feltételeknek eleget tevő rekordjaiból álló mezőben lévő legkisebb számot adja eredményül. 

AB.DARAB(adatbázis;mező;kritérium) 

Megszámolja, hogy az adatbázisban az adott feltételeknek megfelelő rekordokban hány darab szám van egy 

adott oszlopban. 

Feladat Számítsuk ki, hogy mennyi áru érkezett 2010 márciusában! 

 

142. ábra 
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143. ábra 

AB.MEZŐ(adatbázis;mező;kritérium) 

Egy adatbázisból egy olyan mezőt ad vissza, amely megfelel a megadott kritériumoknak. 

Feladat Mekkora az s775 P41T-D3P típusú alaplap tárolási költsége? 

 

144. ábra 

=AB.MEZŐ(A1:F32;F1;I1:I2) 

11.   Adatok érvényesítése 

Adatérvényesítéssel a felhasználók által a cellákba írt adatok vagy értékek típusa szabályozható. Gyakran 

előforduló feladat, hogy a cellákba bevihető adatokat egy bizonyos számtartományra szeretnénk korlátozni, 

vagy lista használatával csak adott választási lehetőségeket adni a felhasználóknak. Adatok érvényesítésével 

kapcsolatos beállításokat az Adatok szalag Érvényesítés menüpontjában tudjuk megadni. 

 

145. ábra 

Készítsünk el egy adatbekérő űrlapot, amelynek első mezője a felhasználónév legyen. Feltételként kössük ki, és 

tájékoztassuk is a felhasználókat, hogy a felhasználónevek minimum 6, de maximum 20 karakter hosszúságúak 

lehetnek. Első lépésben az érvényességi feltételt kell megadnunk. Az ábrán látható listából most a szöveghossz 

menüpontot kell választanunk, hogy beállíthassuk a minimum és maximum értéket. 

 

146. ábra 

 

147. ábra 



   

 57  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ezt követően be kell állítanunk a figyelmeztető üzenetet, amely a cella kijelölésekor fog megjelenni. Ennek az 

üzenet segítségével tájékoztathatjuk a felhasználót arról, hogy milyen adatot várunk és fogadunk el az aktuális 

cellába. 

 

148. ábra 

 

149. ábra 

Az Adatok érvényesítése párbeszédablak hibajelzés fülén az érvénytelen érték bevitelekor megjelenő 

hibaüzenetet adhatjuk meg. 

 

150. ábra 

Hibás érték bevitelekor megjelenő figyelmeztető üzenet háromféle típusú lehet: 

1. Megállás 

2. Figyelmeztetés 

3. Információ 

A hibajelzések egyre megengedőbbek. 

Megállítás típusú figyelmeztető üzenet esetében a felhasználó a következő két lehetőség közül választhat: Újra 

vagy Mégse. 
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151. ábra 

Figyelmeztetés típusú üzenet esetében az Igen gombra kattintva elfogadhatjuk, a Nem gombra kattintva 

szerkeszthetjük, a Mégse gombra kattintva pedig eltávolíthatjuk az érvénytelen adatokat. 

 

152. ábra 

A hibajelzések közül ez a típus a legmegengedőbb. Információ típusú üzenetek esetén az OK gombra kattintva 

elfogadhatjuk, a Mégse gombra kattintva pedig elutasíthatjuk az érvénytelen adatokat. 

 

153. ábra 

Amennyiben azt szeretnénk, hogy a felhasználók csak az általunk megadott lista elemei közül tudjanak 

választani, akkor az Adatok lap, Adatok érvényesítése párbeszédpanel Megengedve listájából a Lista 

menüpontot kell választanuk. A lista elemeit pontosvesszővel elválasztva itt is felsorolhatjuk, de célszerűbb a 

lista elemeit egymás után egy oszlopba vagy sorba felsorolni és ezt a tartományt megadni. Általában elvárás, 

hogy a listában szereplő adatok valamilyen sorrendben legyenek, ezért az adattartományt előtte célszerű 

rendezni, amennyiben a tartományt gyakran használjuk, névvel ellátni. 

 

154. ábra 

 

155. ábra 

Szintén sarkalatos probléma, hogy egy pl. adatbekérő űrlapon a felhasználótól csak bizonyos adatokat kérünk, 

amiből egyéb cellákba képletek segítségével számoljuk az eredményt. Ha az szeretnénk, hogy a felhasználó csak 

az általunk engedélyezett cellába vihessen be adatokat, le kell védenünk a munkalapunkat vagy akár az egész 

munkafüzetünket. De mielőtt ezt megtennénk, fel kell oldanunk azon cellák zárolását, amelyekbe a lapvédelem 

után is szeretnénk adatot bevinni. Az Excel alapértelmezés szerint minden cellát zároltnak tekint. Ezért fel kell 

oldani azoknak a celláknak a zárolását, ahová engedélyezni szeretnénk az adatbevitelt. 
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156. ábra 

Ezt követően már Korrektúra szalag lapvédelem ikonjára kattintva, a felhasználóknak bizonyos funkciók 

engedélyezésével engedélyezhetjük. 

A biztonság ezen szintjével még nem biztosított a megfelelő védelem a munkafüzet minden fontos adata 

számára. Amennyiben magasabb szintű védelmet szeretnénk biztosítani akkor a munkafüzetfájlt kell jelszavas 

védelemmel ellátnunk. 

12.  Diagramok 

A diagramok a táblázatkezelő programok leglátványosabb szolgáltatása, adatok szemléltetésére szolgál. A 

diagramok készítésekor a megfelelő diagram típus kiválasztásakor nagyon körültekintően kell eljárnunk. Mivel 

a diagramok a táblázat adataiból készülnek, ezért már célszerű a táblastruktúrát is úgy elkészíteni, hogy abból 

könnyedén készíthessünk később diagramot. A legáltalánosabb táblastruktúra az, amelynek bal oldalán az X 

tengely értékeit (kategóriákat) soroljuk fel, a fejléc alatt pedig soronként az Y tengely irányába eső értékeket. Az 

Excel 2010 nagyon sokféle diagramtípus elkészítését támogatja. 

Diagramok beszúrására, a megfelelő diagramtípus kiválasztására a Beszúrás szalag Diagramok mezőjében van 

lehetőségünk. 

 

157. ábra 

A mező jobb alsó sarkában lévő Diagram létrehozása gombra kattintva  az alábbi diagram beszúrása 

párbeszédablak jelenik meg, ahol az összes diagramtípus közül választhatunk. 
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158. ábra 

Diagram készítésének első lépése az adatok megfelelő kijelölése, nem összefüggő tartományok esetében a ctrl 

gomb nyomvartartása mellett tehetjük meg. 

A következő feladatban Eger város hőmérséklet alakulásának 1 hetes intervallumát láthatjuk reggel, délben és 

este. 

 

159. ábra 

Miután az adatokat tartalmazó tartományt (A2:D9) kijelöltük, a Diagramok mező Egyéb ikon alatti nyílra 

kattintva Árfolyam diagramtípusok közül választhatunk. 

 

160. ábra 

Az alábbi ábrán látható diagramot kapjuk. A következő ábrán tekintsük meg a diagram részeit. 

12.1. A diagram részei 
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161. ábra 

1. Értéktengely: A függőleges tengely, amely az egyes kategóriákhoz tartozó értékek megjelenítésére, mérésére, 

összehasonlítására szolgál, továbbá a pontos értékek olvashatók le a segítségével. A Descartes-féle koordináta 

rendszer y tengelyének megfelelője. 

2. Diagram: Ábrázolt adatsorok. 

3. Kategóriatengely: A vízszintes kategóriatengely, az adatsorok csoportjait tartalmazó tengely. Descartes-féle 

koordináta rendszer x tengelyének megfelelője. 

4. Rajzterület: Az adatértékeket tartalmazó területet. 

5. Jelmagyarázat: Az adatsorok nevét tartalmazza. 

6. Diagramterület: A teljes diagram és annak minden eleme. 

megjegyzés: 

Abban az esetben, ha a diagram ki van jelölve a további formázásához a Diagrameszközök Tervezés, 

Elrendezés, Formátum szalagjain van lehetőségünk. 

 

162. ábra 

 

163. ábra 

 

164. ábra 

12.2. Tervezés szalag 

Az elkészült diagramot objektumként az aktuális munkalapon helyezi el az Excel 2010. Abban az esetben, ha ez 

nekünk nem megfelelő és esetleg objektumként egy másik munkalapra vagy egy új munkalapra szeretnénk 

elhelyezni, akkor a Diagrameszközök Tervezés szalagján lévő Diagram áthelyezése menüpontra kell kattintani. 
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165. ábra 

 

166. ábra 

Forrásadatok módosítása 

Gyakran előfordul, hogy a diagram alapját szolgáltató forrásadatok más helyre kerülnek, a megjelenítendő 

adatok csak egy részét tartalmazza, vagy tartalmaz olyan adatot is, amelyre nincs szükségünk. A forrásadatok 

módosítását a Tervezés szalagján lévő Adatok kijelölése menüponton belül végezhetjük el. 

Az adatforrás kiválasztása párbeszédablakon belül lehetőségünk van új adatsorok hozzáadására, szerkesztésére 

és törlésére. 

 

167. ábra 

Abban az esetben, ha fordítva helyezkednek el a táblázatunkban található sorok és oszlopok, akkor az Adatok 

mezőben lévő Sor/oszlop váltása menüpontra kattintva felcserélhetjük. 

 

168. ábra 

Természetesen nem csak diagram készítésének az elején választhatjuk ki a diagramtípust, a testreszabási, 

formázási folyamat közben is módunkban áll módosítani rajta. 
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169. ábra 

Diagramtípustól függően a Diagramelrendezések részben többféle általános elrendezés közül választhatunk. 

 

170. ábra 

A Tervezés szalagon még egy beállítási lehetőségünk maradt, ez pedig a diargam általános képi stílusának 

beállítására használható. 

 

171. ábra 

12.3. Elrendezés szalag 

A Diagram további beállításait az Elrendezés szalagon folytathatjuk. Itt találjuk a diagramhoz tartozó feliratok 

(diagramcím, tengelycímek, jelmagyarázat) különböző beállítási lehetőségeit. 

A Diagramcím gombra kattintva beállítható, hogy a diagramterületen legyen-e a cím, és ha igen, a diagramhoz 

képest hogy helyezkedjen el. 

 

172. ábra 

A Tengelycím gombra kattintva a tengelyekhez tartozó feliratokat tudjuk beállítani. A kategória- és 

értéktengelyhez tartozó feliratok kapcsolhatók be és ki, majd a beállítás után átírhatók. 

 

173. ábra 

A Jelmagyarázat gombra kattintva az adatsorokat megnevező jelmagyarázat helye határozható meg. 

Kikapcsolható, vagy beállítható, hogy hol helyezkedjen el. 
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174. ábra 

Az Adatfeliratok gombra kattintva beállíthatjuk az adatfeliratok elhelyezkedését. 

 

175. ábra 

Amennyiben nemcsak az értéket, hanem a kategória feliratát, vagy az adatsor nevét is szeretnénk megjeleníteni, 

a legördülő menüből a További adatfelirat-beállítások… menüpontot kell választanunk. 

 

176. ábra 

A Címkék mező utolsó eleme az Adattábla, ahol a forrásadatok megjelenítését lehet engedélyezni. 

 

177. ábra 

A tengelyek gombra kattintva lehetőségünk van a vízszintes és függőleges tengelyfeliratok megjelenítésére és 

irányának meghatározására. 

 

178. ábra 
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A Tengelyekhez hasonlóan a vízszintesen elhelyezkedő és függőlegesen elhelyezkedő fő és segédrácsvonalak 

megjelenítésére be ill. kikapcsolásra ad lehetőséget. 

 

179. ábra 

12.4. Trendvonal és mozgóátlag 

A trendvonal, illetve a mozgóátlag mindig az adatsorokhoz társítható, és az adatokban fellelhető tendenciák és 

előrejelzések megjelenítésére szolgálnak. Kizárólag kétdimenziós terület-, sáv-, oszlop, vonal-, árfolyam-, xy 

(pont-), valamint buborékdiagramok adatsoraihoz illeszthetőek. 

 

180. ábra 

 

181. ábra 

12.4.1. Trendvonalak típusai 

Lineáris trendvonal 

A lineáris trendvonal egy regressziós egyenes, amelynek segítségével az értékek egyenletes növekedését vagy 

csökkenését lehet szemléltetni. 

Exponenciális trendvonal 

Az exponenciális trendvonal egy regressziós görbe, amelynek segítségével rohamos arányban változó értékek 

változását lehet szemléltetni. Amennyiben az adatsor zérust vagy negatív értékeket tartalmaz, nem készíthetünk 

exponenciális trendvonalat. 

Logaritmus trendvonal 
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A logaritmikus trendvonal egy regressziós görbe, amelynek segítségével gyors ütemben növekvő vagy 

csökkenő, majd kiegyenlítődő értékek változását lehet szemléltetni. Az exponenciális trendvonaltól eltérően 

negatív értékek esetében is alkalmazható. 

Polinomiális trendvonal 

A polinomiális trendvonal egy regressziós görbe, amelynek segítségével ingadozó értékek változásai 

szemléltethetőek. Leggyakrabban nyereség- és veszteségszámításra használják. 

Hatványtrendvonal 

A hatvány típusú trendvonal egy regressziós görbe, amelynek segítségével meghatározott arányban növekedő 

értékeket összehasonlító adathalmazok szemléltethetőek. Amennyiben az adatsor zérust vagy negatív értékeket 

tartalmaz, nem készíthetünk hatvány típusú trendvonalat. 

Mozgóátlag 

A mozgó átlag típusú trendvonal egy regressziós görbe, amely kisimítja az adatok ingadozását, így a minta 

értékei egyértelműbben szemléltethetőek. 

12.5. Vonalak 

Az adatok elemzésének elősegítésének érdekében az Excel 2010 támogatja bizonyos diagramtípuson, hogy 

felvehessünk előre definiált vonalakat és sávokat. 

 

182. ábra 

Adatsorvonal 

Kétdimenziós sáv- és oszlopdiagramokban alkalmazható adatsorvonalak segítségével hangsúlyosabbá tehetjük 

az egyes adatok közti különbségeket. 

Esésvonal 

Az Esésvonal kizárólag kétdimenziós és háromdimenziós terület- és vonaldiagramok esetében alkalmazható. A 

vonalak segítségével vizualizálhatjuk az adatkijelölők határait. 

Különbségvonal 

Különbségvonal kizárólag kétdimenziós vonaldiagram esetében alkalmazható, ahol az egyes kategóriákhoz 

tartozó legmagasabb és legalacsonyabb értékeket köti össze. 

Hibasávok 

A hibasávok segítségével egy pl. mérésnél előforduló hibaértékeket jeleníthetjük meg standard hibával, 5 %-os 

értékkel vagy 1 értékű szórással. 
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183. ábra 

Amennyiben nevet szeretnénk adni a diagramunknak, azt az Elrendezés szalag Tulajdonságok mezőjében tudjuk 

beírni. 

 

184. ábra 

12.6. Formátum szalag 

A Diagram összes elemének megjelenítése egyéni igényeknek megfelelőlen formázható, erre lehetőségünk a 

Diagrameszközök/Formátum szalagján van. 

Gyorsan látványos diagramot készíthetünk az Alakzatstílusok mezőjében, a beépített stílusok listájából 

kiválasztjuk a számunkra megfelelőt. 

 

185. ábra 

Amennyiben ez nem elég, a Kitöltés és a Körvonal gombokra kattintva az adatsor kitöltését és szegélyét tovább 

formázhatjuk. 

 

186. ábra 
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187. ábra 

Az Effektusok gombra kattintva a diagram elemeinek megjelenési paramétereit (árnyék, fazetta, ragyogás, 

térhatású forgatás) még tovább módosíthatjuk. 

 

188. ábra 

A WordArt-stílusok segítségével a diagramon látványos, effektusokkal ellátott szövegeket helyezhetünk el. 

 

189. ábra 

A Diagrameszközök/Formátum szalagjának Méret mezőjében a táblázat magasságát és szélességét tudjuk 

beállítani. 

 

190. ábra 

Tengelyek formázása 

Tengelyek testreszabásához az adott tengelyen jobb egérgombbal történő kattintás után megjelenő helyi 

menüből válasszuk a Tengely formázása… menüpontot. 

 

191. ábra 
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Ezt követően, a megjelenő párbeszédablakon a Tengely beállításai menüpontot kell választanunk. Ezen az 

oldalon módosíthatjuk a tengelyek beosztásait (Fő léték, Kis lépték), a skála minimumát és maximumát, illetve a 

vízszintes/függőleges tengely metszéspontját. 

 

192. ábra 

A Szám oldalon a tengely számformátumát módosíthatjuk. 

 

193. ábra 
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194. ábra 

13.  Dokumentum beállításai 

Gyakran előfordul, hogy az elkészített dokumentumunk nyomtatáskor máshogy jelenik meg, szétcsúszik. Ezért 

nyomtatás előtt célszerű dokumentumunk elrendezését a Lap elrendezése szalagon ellenőrizni és szükség esetén 

módosítani. A Lap elrendezése szalag Oldalbeállítás mezőjén belül, egyszerűen és gyorsan beállíthatjuk többek 

között az oldalaink legfontosabb paramétereit a tájolását, méretét és a margókat. 

 

195. ábra 

A legegyszerűbb és sok esetben megfelelő eredményt szolgáltató megoldás, ha a Lap elrendezése szalagon a 

Papírméretnyi mezőn belül beállítjuk, hogy a teljes táblázatunk hány lapra férjen el (Szélesség, Magasság). 

 

196. ábra 

Az oldalbeállítás mező jobb alsó sarkában lévő  jelre kattintva, megjelenő Oldalbeállítás panelen lehetőségünk 

van a lap tájolásának és a nagyítás mértékének beállítására. 
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197. ábra 

A Margók fülre kattintva értelemszerűen sorra módosíthajuk margók értékeit. 

 

198. ábra 

Az Élőfej és élőláb fülre kattintva a lap alján és tetején lévő területen elhelyezendő szöveget, képet 

módosíthatjuk. 

 

199. ábra 

Abban az esetben, ha a gyárilag eltárolt élőfej és élőláb sablonok nem megfelelőek, az Egyéni élőfej… vagy az 

Egyéni élőláb… gombokra kattintva saját igényeinknek megfelelően módosíthatjuk. Az élőfej és az élőláb is 

három részre bontva módosítható. A megfelelő részre gépelve vagy beillesztve a kívánt részen jelenik meg a 
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tartalom. Az élőfej és az élőláb a szerkesztési oldalon nem látszik, csak nyomtatási kép megtekintésével tudjuk 

ellenőrizni. 

Az elkülönített részek fölött találunk beépített elemeket, mint például a Dátum, Idő. Ezeket is beilleszthetjük az 

élőfejbe, élőlábba. Amennyiben a pl. a dátumot és az időt ilyen módon illesztettük be, akkor azok minden 

megnyitás alkalmával automatikusan frissülnek. 

 

200. ábra 

A Lap fülön elég sok és fontos nyomtatási paramétert találunk, itt többek között beállíthatjuk, hogy 

nyomtatásnál megjelenjenek-e a cellarácsok, illetve, hogy a nyomtatás milyen sorrendben történjen. 

 

201. ábra 

14.  Célérték-keresési feladatok 

14.1. Célérték-keresés 

Gyakori probléma, hogy egy képletnél, ugyan a kívánt eredményt ismerjük, de nem ismerjük az eredményt 

szolgáltató bemeneti értéket. Ilyen típusú feladatok megoldására a célérték-keresést használhatjuk. A célérték-

keresés kivált egy igencsak időigényes próbálgatásos megoldási módszert. Az Excel célérték keresésénél a 

megadott cella értékét addig változtatja, amíg az ettől a cellaértéktől függő képlet eredménye a kívánt érték nem 

lesz. 

Feladat Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mikor leszünk 15000 naposak, a B1-es cellába írjuk be a születési 

dátumunkat, a B2-be az aktuális dátumot, a B3-as cellába pedig a =B2-B1 képletet. 

 

202. ábra 
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Tehát ha egy cella értékét csak egyetlen másik cella értékének módosításával keressük, akkor használjuk az 

Adatok szalag lehetőségelemzés gomb célértékkeresés parancsát. 

 

203. ábra 

 

204. ábra 

1. A Célcellának azt a cellát kell megadni, ahová az eredményt várjuk. 

2. A Célérték pedig a keresett érték. 

3. Módosuló cella pedig az a, cella amelyiknek az értékét változtatni szeretnénk. 

Feladat Keressük meg az  alakú 

 

egyenlet (-1,0) intervallumba eső gyökét! 

Mivel a függvény folytonos, f(-1) =1 és f(0) =1, ezért az adott intervallumban biztosan van valós gyöke. 

 

205. ábra 

Ezek után a táblázatban megjelenik az egyenlet közelítő gyöke. 

x = -0,754856875351732 

Az alábbi panel, tájékoztat a közelítés pontosságáról is. 

 

206. ábra 
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14.2. Solver 

Az előzőekben ismertetett feladat általánosítása lehet az az eset, amikor több bemenő adat birtokában szeretnénk 

egy meghatározott értéket elérni a bemenő adatok változtatása alapján. Ha a célérték még maximális vagy 

minimális érték is lehet, akkor a probléma többek közt egy a matematikában közismert lineáris programozási 

szélsőérték-feladatnak is felfogható. A bemenő értékek az xi nem negatív változók, amelyek bizonyos lineáris 

egyenlőtlenségekkel leírható korlátozott feltételeknek tesznek eleget, és a célérték ugyancsak egy lineáris 

függvény minimuma vagy maximuma. Az ilyen feladatok megoldásában is segít az Excel. 

Szélsőérték-feladatok egyik részterülete a lineáris programozási feladatok megoldása, ahol a meghatározandó 

lehetséges értékek a szokásos jelölésnek megfelelően , a célérték az ún. célfüggvény maximuma 

vagy minimuma, több egyenlőtlenségi korlátozó feltétel mellett.  Általánosan az 

feltétel mellett keresendő a   

Feladat 

 

 

 

 

feltételek mellett keressük meg a függvény maximumát. 

 

207. ábra 

Az A oszlop elemei legyenek az xi változók, melyek induló bemenő adatai pl. mind zérusok lehetnek. A 

célfüggvény az A oszlop következő eleme lesz képlet formájában. 

Az A oszlop további elemeibe írjuk a többi korlátozó lineáris függvényt is. 

Az x1 értékét A1-be, az x2 értékét A2-be írjuk: A1-es és A2-es cellákba írjunk 0 értéket. Így az A1 és az A2 

segítségével az A oszlop további celláiban megfogalmazhatjuk a célérték 

A3:= 3*A1+2*A2 

és a további feltételek kifejezéseit 

A4:= 2*A1+2*A2 

A5:= A1+2*A2 

A6:= 3*A1+A2 



   

 75  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Ezek után álljunk az A3-as cellába és indítsuk el a Solvert, amelyet az Adatok szalag Elemzés mezőjében 

találunk. 

 

208. ábra 

Az alább látható ablakban megadjuk a szükséges adatokat: 

1. célcella: $A$3, 

2. jelöljük be a Max-ot, 

3. változó cellák tartománya: $A$1:$A$2. 

 

209. ábra 

Ezután a Hozzáadás gombbal a korlátozó feltételeket állítjuk be. 

 

210. ábra 

A megjelenő panelen jelöljük ki az első korlátozó feltételt tartalmazó cellát: A5. A párbeszédpanel középső 

lenyíló listapanelből válasszuk ki a <= lehetőséget, majd a jobb oldali szövegdobozba írjuk be a 16-ot. Az így 

felvett korlátozó feltétel átkerül az előző panel Vonatkozó korlátozások listájába. Hasonló módon a Hozzáadás 

gombbal felvihetjük a többi feltételt is. A számítást a Megoldás gombbal kezdeményezhetjük. 

Az eredmény rögzítésére külön munkalapon is lehetőség van, ahol a Solver értékeli is az eredményeket, ha azt 

az alábbi panelen kijelöljük. 

Az eredményjelentés az alábbi végértékeket jeleníti meg: 
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 ($A$1)  ($A$2) 

A célfüggvény maximuma 21, és a korlátozó feltételek mind teljesülnek. 

15.  Vezérlők használata 

Ahhoz, hogy a táblázatunkba vezérlőket beszúrhassunk, a Fejlesztőeszközök szalagra lesz szükségünk. 

Alapértelmezés szerint ez a szalag nem jelenik meg. A Fejlesztőeszközök szalag láthatóvá tételét a Fájl 

menüpont Beállítások, Menüszalag testreszabásánál tehetjük meg. 

 

211. ábra 

Az űrlapvezérlő táblázatba való beszúrásához, a Fejlesztőeszközök szalag Vezérlők mezőjében, a Beszúrás 

ikonra kattintva van lehetőségünk. 

 

212. ábra 

A vezérlők paraméterezése jobb egérgomb, helyi menüből a Vezérlő formázása… menüpont használatával 

történik. 

 

213. ábra 

Néhány vezérlő szerkesztésekor előfordul, hogy tervező módba kell kapcsolnunk, majd miután végeztünk a 

vezérlő beállításával, használata előtt ki kell lépnünk a tervező módból. 

Sok esetben a vezérlők helyes működéséhez lapvédelmet kell beállítanunk. 

15.1. Űrlap vezérlőelemek 

Nyomógomb segítségével egy művelet (makró) végrehajtása kezdeményezhető. 
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214. ábra 

Legördülő lista segítségével olyan adatbeviteli lehetőséget biztosíthatunk a felhasználóknak, hogy az adott 

elemet egy általunk készített listából választhatja ki. Fontos megjegyezni, hogy a listához csatolt, eredményt 

szolgáltató cellába nem az elem listabeli elnevezése, hanem a listában elfoglalt sorszáma jelenik meg. 

 

215. ábra 

 Jelölőnégyzet segítségével egymástól különböző, beállítások közötti, egyértelmű választást jelző értéket 

kapcsol be, illetve kapcsol ki.  Természetesen egy munkalapon, illetve csoportpanelen belül egymástól teljesen 

függetlenül több kiválasztónégyzet is bejelölhető. A jelölőnégyzetek háromféle állapotba állíthatóak: bejelölt, 

törölt és vegyes. A jelölőnégyzethez csatolt cellában eredményként egy logikai érték jelenik meg. 

 

216. ábra 

Léptetőnyíl segítségével numerikus vagy dátum típusú értékeket növelhetünk vagy csökkenthetünk. 
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217. ábra 

Lista a legördülő listához nagyban hasonlít, segítségével a felhasználó általunk összeállított egy vagy több 

szöveges elemből álló lista elemeiből választhat. Ennél a típusú listánál lehetőséget biztosíthatunk akár több 

elem egyidejű kiválasztására is. Itt is fontos megjegyezni, hogy a listához csatolt, eredményt szolgáltató cellában 

nem az elem listabeli elnevezése, hanem a listában elfoglalt sorszáma jelenik meg. 

 

218. ábra 

Választógomb segítségével a felhasználónak egyetlen elem kiválasztását biztosíthatjuk egymást kizáró 

lehetőség közül. Célszerű a választógombokat csoportpanelen vagy keretben elhelyezni. A választógombok 

kétféle állapotba állíthatóak: jelölt és jelöletlen. A választógombokhoz csatolt cellába eredményként egy egész 

számot kapunk, attól függően, hogy melyik választógomb van jelölt állapotban. 

 

219. ábra 
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Csoportpanel segítségével egymáshoz kapcsolódó vezérlőket gyűjthetünk össze egy közös területen. Amint 

azt az előzőekben is említettük, rendszerint választógombok, jelölőnégyzetek csoportosítására használhatjuk. 

 

220. ábra 

Címke segítségével űrlapjainkon címeket, feliratokat helyezhetünk el. 

 

221. ábra 

Görgetősáv segítségével egy általunk megadott értéktartományon belüli elemek közül választhatunk nyilak 

vagy a csúszka használatával. 

 

222. ábra 

Megjegyzés: 

A vezérlőket célszerű úgy elhelyeznünk, hogy azok a csatolt cella mellett vagy fölött legyen. 

16.  Visual Basic és Makrók 

A Visual Basic (VB) első verziója 1991-ben jelent meg Microsoft Windows 3.0-ás platformon. Egy 

eseményvezérelt, nem teljesen objektumorientált (hiányzik a poliformizmus és az öröklődés) programozási 

nyelv, amely szintaxisát tekintve a BASIC nyelvet veszi alapul. Megjelenését követően hamar nagy 

népszerűségre tett szert, mivel a fejlesztőknek hatékony és gyors eszközt adott a Windows alkalmazások 

vizuális fejlesztéséhez. A cég a kezdeti siker hatására, a nyelvet folyamatosan bővítette, az „utolsó” verziót 

(Visual Basic 6.0) 1998-ban dobta piacra. 

A továbbélést két variánsa sikerének köszönhette. Ugyanis a további technológia fejlesztések mozgatórugója a 

VBA (Visual Basic for Application) és a VBScript (Visual Basic Scripting Edition) volt. Előbbi az Office 

programcsomag makrónyelve, míg utóbbi a Windows operációs rendszer scriptnyelve. 

A Visual Basicet 2002-ben felváltotta a Visual Basic .NET. A VB.NET a VB-nek egy teljesen újratervezett, 

szinte teljesen új változata. A .NET keretrendszerhez szorosan igazodva a VB.NET is teljesen 

objektumorientált, szembetűnő a hasonlóság a C#-al. Sok kritika érte a nyelvet, mivel alapjaiban változtatták 
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meg, ezért kompatibilitási problémák léptek fel a klasszikus Visual Basic nyelvvel. A probléma orvoslására 

Microsoft készített egy konvertálóprogramot, mely program csak a legegyszerűbb projektek esetén működik. 

Előnye, hogy a széleskörű komponenspalettával már kezdő programozók is használhatják a legbonyolultabb 

Windows alatti megoldásokat. A Visual Basic legújabb verziója a Visual Basic 2010. 

A Visual Basic for Applications a Visual Basic egyszerűsített változata, tartalmaz egy integrált fejlesztői 

környezetet, amely be van építve a legtöbb Microsoft Office alkalmazásba. A nyelvet alapvetően arra tervezték, 

hogy más alkalmazásokhoz kiegészítő funkcionalitást biztosítson, mint például makrók rögzítése és futtatása 

valamint varázslók készítése. 

VBA fejlesztők számára lehetővé teszi folyamatok automatizálását és DLL-eken keresztül hozzáférést a Win32 

és egyéb alacsony szintű funkciókhoz. 

16.1. Makrók 

        

Egy makró nem más, mint műveleteknek rögzített tevékenységsorozatát tartalmazó készlet, melyek Visual Basic 

nyelven kerülnek tárolásra. A makrók segítséget nyújtanak gyakran végrehajtandó feladatok automatikus 

végrehajtására, de makrók segítségével az Excel funkcionalitását is szélesíthetjük (saját függvényeket írhatunk 

segítségével). Makrókat létrehozhatunk tevékenységsorozatunk rögzítésével vagy megírhatjuk VBA nyelven. 

Természetesen az előbbi két módszert kombinálva is használhatjuk. 

Makrók rögzítése 

Makrók rögzítésének elindítására vagy a Fejlesztőeszközök szalag Kód mezőjében vagy a Nézet szalag Makró 

mezőjében vagy a Státuszsoron elhelyezkedő Makró rögzítése ikonra  kattintva van lehetőségünk. 

 

223. ábra 

Fontos megjegyezni, hogy makró rögzítésekor csak a kiválasztott funkciók kerülnek rögzítésre. Így nem kerül 

rögzítésre a különböző szalagokon, menükön történő mozgás. 

Feladat 

Makró rögzítésével készítsünk egy heti határidőnaptárat, amely minden új munkafüzet beszúrásakor lefut és az 

új munkalapra elkészíti a határidőnaptárat. 

Rögzítésekor a makró nevét, billentyűparancsát, helyét és leírását adhatjuk meg. 

 

224. ábra 

Rögzítés alatt készítsük el az alábbi táblázatot. Az A1-es cellába mindig az aktuális hét sorszámát jelenítsük 

meg. 
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225. ábra 

Miután a rögzítést befejeztük, indítsuk el a készített makrót! Látható, hogy gond nélkül lefut és elkészíti a 

táblázatot. Ezzel a feladat első részét teljesítettük is, viszont van még egy pont mégpedig, hogy új munkalap 

megnyitásakor a makró automatikusan induljon el. Ahhoz, hogy ezt elérjük, az elkészített makrónkon 

módosítanunk kell. A Nézet szalag Makrók mezőjében válasszuk a Makrók megjelenítése menüpontot. A 

megjelenő Makró párbeszédpanelen az alábbi menüpontok között választhatunk: 

 

226. ábra 

1. Indítás: lefuttathatjuk a kiválasztott makrót; 

2. Lépésenként: a kiválasztott makrót soronként futtathatjuk le; 

3. Szerkesztés: megjeleníthetjük a Visual Basic szerkesztő ablakot, ahol a makrót módosíthatjuk; 

4. Létrehozás: új makrót készíthetünk, az új makrónév beírásakor válik aktívvá a Létrehozás gomb, aminek 

hatására a Visual Basic szerkesztőablak nyílik meg; 

5. Törlés: a kiválasztott makrót törölhetjük; 

6. Egyebek: korábban már létrehozott makróhoz billentyűkombinációt rendelhetünk és megadhatunk hozzá egy 

leírást; 

7. Mégse: bezárhatjuk a párbeszédpanelt. 

Amennyiben a Szerkesztés gombra kattintunk a Visual Basic szerkesztőben megjelenik a makrónk VBA kódja. 

Váltás szerkesztőnézetbe (Visual Basic Editor-ba) az Alt + F11 billentyűkombinációval is történhet. 
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227. ábra 

A VBA kódról továbbiakban még részletesebben lesz szó, most csak annyi ismertet közlünk, amennyi a feladat 

megoldásához szükséges. 

 

228. ábra 

 

229. ábra 

 

230. ábra 

16.2. A Visual Basic Editor kezelőfelülete 

Sajnos a Visual Basic kezelőfelülete angol nyelvű, magyar nyelvű Office esetén is. A kezelőfelület részei: 
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1. Project ablak: A projekt ablakban találhatjuk a megnyitott dokumentumaink (Excel esetében munkafüzetek) 

elemeit. Az elemek tárolása fa szerkezetű. Minden egyes VBA Projekt (munkafüzetnév) egy-egy excel 

munkafüzetet jelent, amelyen belül megtaláljuk a hozzátartozó munkalapokat és a ThisWorkbook objektumot, 

ami az egész munkafüzetet együtt jelenti. 

2. Properties ablak: A Properties ablakon a kiválasztott objektumok tulajdonságait állíthatjuk be. 

3. Szövegszerkesztő (Code) ablak: A szövegszerkesztő ablakon belül készíthetjük el a progamunk kódját. 

4. Futtatási (Intermediate) ablak: Az intermediate ablakban a programunk futási eredményeit vizsgálhatjuk meg. 

5. Watch ablak: A watch ablakban programunk nyomkövetésére és hibakeresésére van lehetőségünk. 

 

231. ábra 

16.3. Excel objektumainak metódusai és tulajdonságai 

Az excel objektumai (munkalap, cella, tartomány, stb…) rendelkeznek tulajdonságokkal és metódusokkal, 

ezeket úgy tudjuk megadni, hogy az objektumra vonatkozó parancs után ponttal elválasztva írjuk a tulajdonságot 

illetve a metódust. 

Tulajdonság 

Az A1-es cellában félkövér betűstílus beállítása Cells(1,1).Font.Bold = True 

Metódus 

Az A1-es cella kijelölése Cells(1,1).Select 

16.3.1. Munkalapok, tartományok, cellák 

Tartomány (cella) azonosítására a Cells(sorszám,oszlopszám) vagy a Range(cellaazonoító) parancsokkal van 

lehetőségünk. 

Az A9-es cella a Range("A9") formulával azonosítható. Az A9-es cellát a Cells paranccsal a Cells(9,1) módon 

tehetjük meg. 

Aktuális cellára az ActiveCell paranccsal hivatkozhatunk, amennyiben az aktív cellát módosítani szeretnénk 

Range (cellaazonosító).Select formulát kell használnunk. 

Range("B10").Select 

Ha egy egész tartományt szeretnénk kijelölni, akkor azt a  Range("A1:B10").Select formulával tehetjük meg. 

Természetesen az egyes parancsokat egymásba is ágyazhatjuk. Az előző tartománykijelöléssel teljesen 

ekvivalens a Range(Cells(1,1),Cells(10,2)).Select kifejezés. 

Teljes sorra vagy oszlopra a Rows(sorazonosító), illetve a Columns(oszlopazonosító) parancsokkal 

hivatkozhatunk. 
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Sorok és oszlopok átméretezésére is van lehetőségünk. Oszlopok esetében a 

Columns(oszlopazonosító).ColumnWidth = új_méret illetve sorok esetében a Rows(sorazonosító).RowHeight = 

új_méret utasításokkal. 

A B oszlop szélességének az értékét 24-re történő beállítása, a Columns("B"). .ColumnWidth = 24 , míg az első 

három sor magasságának 20-as értékre történő beállítás a Rows(1:3).RowHeight =20 kifejezéssel történhet. 

A B oszlop kijelölése a Columns(2).Select vagy a Columns("B").Select utasításokkal érhető el. Az A,C,E 

oszlopokból álló tartományt pedig a Range(Columns(1),Columns("C"), Columns(5)) kifejezéssel. Sorok 

esetében a Rows parancs argumentumába csak sorszámok kerülhetnek. A 4. sort a Rows(4).Select paranccsal 

tudjuk kijelölni. Egy munkalap összes celláját a Cells.Select paranccsal jelölhetjük ki. 

Sorok és oszlopok beszúrására is szükségünk lehet. Beszúráskor figyelnünk kell, hogy sor beszúrás esetén az 

aktuális cella fölé, míg oszlop beszúrás esetén az aktuális cella elé történik a beszúrás. 

A C5-ös cella fölé új sor beszúrásához, a Range("C5").EntireRow.Insert utasítást, míg a cella elé egy új oszlop 

beszúrásához a Range("C5").EntireColumn.Insert utasítást használhatjuk. 

Adott sor illetve oszlop törlésére az Range("cellaazonosító").EntireRow.Delete illetve a Range("cellaazonosító 

").EntireColumn.Delete utasításokat használhatjuk. 

Más munkalapokon lévő cellára a Range("munkalapnév!cellaazonosító”) kifejezéssel tudunk hivatkozni. pl. 

Range("Munka3!C3") 

Munkalapokra a Worksheets(munkalap sorszáma vagy neve) paranccsal hivatkozhatunk. A 

Worksheets(3).Cells(4,1) formulával a harmadik munkalap A4-es cellájára hivatkozhatunk. Természetesen a 

munkalap nevével is hivatkozhatunk, ebben az esetben a Worksheets("Bevétel").Cells(4,1) kifejezéssel a 

Bevétel munkalap A4-es cellájára hivatkozhatunk. 

A makróknál eddig használt hivatkozások mindegyike abszolút, amennyiben relatív hivatkozásra van 

szükségünk a Selection.Offset(sor, oszlop) formulát kell használnunk. A Selection.Offset(5, 2) paranccsal az 5 

sorral lejjebb és a 2 oszloppal jobbra lévő cellára hivatkozhatunk. 

Munkalapot a Sheets("munkalapnév" vagy sorzám).Select utasítással tudunk váltani. 

Cellának értéket a Value tulajdonsággal lehet adni, mivel azonban ez az alapértelmezett tulajdonság, ezért nem 

kötelező kiírni. A következő négy értékadás egymással teljesen ekvivalens. 

Cells(1,1).Value = "Excel 2010" 

Cells(1,1) = "Excel 2010 " 

Range("A1") = "Excel 2010 " 

ActiveCell = "Excel 2010 " Megjegyzés.: abban az esetben, ha A1 az aktív cella. 

16.3.2. Formázások 

Természetesen makróból is van lehetőségünk cellaformázások elvégzésére. A formázás gyorsabb és pontosabb 

lehet, ha makrórögzítéssel végezzük el, és azt követően illesztjük a kódba. 

Formázást a formázandó tartomány előzetes kijelölésével vagy a konkrét tartományhivatkozás megadásával is 

elvégezhetjük. Első esetben a tartományhivatkozás helyett a Selection utasítást is használhatjuk. 

Range("A1:B3").Select, majd 

Selection.Font.Size = 18 

vagy 

Range("A1:B3").Font.Size = 18 

Formátumtulajdonságok 
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A Font tulajdonsággal a cella betűtípusát módosíthatjuk. Újabb ponttal elválasztva lehet megadni stílust, típust, 

színt, stb. … 

.Name = "Betűtípus_neve" 

.Size = betűméret 

.Bold = True/False 

.Italic = True/False 

. Shadow = True/False 

.Underline = aláhúzástípus 

Amennyiben több formázást is szeretnénk egyszerre alkalmazni, akkor With és End With utasítások közé kell 

tenni a formázó sorokat. 

With Selection.Font 

.Bold = True 

.Size = 14 

End With 

A háttérszín beállításához az Interior tulajdonságot használhatjuk. 

Interior.Color esetében a cella hátterének színét szövegesen vagy színkóddal adhatjuk meg. Szöveges megadás 

esetében csak angol színelnevezéseket használhatunk úgy, hogy a színek elé kell írni, hogy vb. 

Cells(1,1).Interior.Color = vbGreen 

Interior.ColorIndex esetében a cella hátterének színét számmal adhatjuk meg. 

Cells(1,1).Interior.ColorIndex = 3 

Cellák tartalmának vízszintes igazításának beállítására a HorizontalAlignment, függőleges igazítására a 

VerticalAlignment tulajdonságokat használhatjuk. 

Cells(1,2). HorizontalAlignment = xlCenter 

Cells(1,2).VerticalAlignment = xlCenter 

Vízszintes igazításnál használható további értékek: 

1. xlLeft igazítás balra 

2. xlRight igazítás balra 

3. xlGeneral igazítás általánosan 

Függőleges igazításnál használható további értékek: 

1. xlTop igazítás felülre 

2. xlBottom igazítás alulra 

Számformátum beállítására a NumberFormat tulajdonságot használhatjuk. 

A B1-es cellába három tizedesjegyet tartalmazó számok formátumát a 

Cells(1,2).NumberFormat = "0.000" 
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kifejezéssel állíthatjuk be. 

Az idézőjelek közé a számformátumnál megismert formátumkódot kell beírnunk. 

16.3.3. Fájlműveletek 

Makrók segítségével a fájlműveletek is biztonságosan elvégezhetők. Munkalap mentése az 

ActiveWorkbook.Save, mentés másként az ActiveWorkbook.SaveAs, bezárása az ActiveWorkbook.Close 

utasítással végezhető. 

Munkafüzet megnyitása a WorkBooks.Open Filename:= "[elérési_út\]fájlnév" utasítással nyitható meg. 

WorkBooks.Open Filename:= "C:\excel\makro.xlsx" 

Munkalap nyomatása az ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut utasítással végezhető el. Amennyiben több 

példányszámban szeretnénk nyomtatni, meg kell adnunk a másolatok számát is, ezt a Copies:=példányszám 

utasítással tehetjük meg. 

ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=10 

16.4. VBA programozási szerkezetei 

Mivel a VBA egy objektumorientált nyelv, utasításainkat eljárásokba és függvényekbe szervezhetjük. Minden 

egyes eljárást a Sub utasítással kell kezdenünk, majd a makró nevét kell megadnunk és végül zárójelek között a 

futáshoz szükséges paraméterlistát. Az eljárásokat az End Sub utasítással zárjuk. 

Eljárások szintaxisa: 

Sub <eljárásnév>([paraméterlista]) 

[<deklarációk>] 

<utasítások> 

End Sub 

Eljárás hívása: [Call] <eljárásnév> ([aktuális paraméterlista]) 

Excelben könnyedén készíthetünk saját függvényeket. Minden egyes függvényt a Function utasítással kell 

kezdenünk, majd a függvény nevét kell megadnunk végül zárójelek között a futáshoz szükséges paraméterlistát. 

A függvényeket az End Function utasítással zárjuk. Minden függvénynek kötelezően tartalmaznia kell legalább 

egy olyan értékadó utasítást, amelynek bal oldalán a függvény neve szerepel. 

Függvények szintaxisa: 

Function <függvénynév>([paraméterlista]) 

[<deklarációk>] 

<utasítások> 

függvénynév = (legalább egy értékadó utasítás) 

End Function 

Függvény hívása: <függvénynév> ([aktuális paraméterlista]) 

16.4.1. Változók 

Változók deklarációja 

{Dim|Public|Private|Protected|Static} vá1tozó1 <adattípus>, változó2 As <adattípus> 
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Néhány adattípus: 

Integer(%)        egész szám 

Single(!)        lebegőpontos szám 

Double(#)        duplapontosságú lebegőpontos szám 

String($)        karaktersorozat 

Boolean        logikai (true, false) 

Date        dátum 

Variant        szöveg, szám vagy dátum (automatikus típus) 

Object        objektum 

A VBA-ban kétféle érvényességi (láthatósági) kört különböztethetünk meg: 

1. eljárásszintű 

2. modulszintű 

Eljárásszintű láthatóság esetében a változót kívülről nem érhetjük el, annak a metódusnak a sajátja, amelyben 

deklarálva van. A deklarációs kulcsszó a Dim vagy Static. A két deklaráció között a különbség a 

memóriahasználatnál van, míg Static kúlcsszóval deklarált változó az alprogram lefutása után a változó értéke a 

memóriában marad, míg a Dim kulcsszóval deklarált változó értéke megszűnik. 

Modulszintű érvényességi kör esetében private és protected és public érvényességi szintű változókat 

deklarálhatunk. Private esetben a változó csak az őt tartalmazó modulból érhető el, public esetben pedig 

bárhonnan. 

Fontos megjegyezni, hogy a típusok deklarálása sem eljárások sem függvények esetében nem kötelező, az első 

értékadás határozza meg a változók típusát. 

16.4.2. Elágazások 

Programunk készítése során gyakran előfordul, hogy az utasítások végrehajtását egy feltételhez kötjük. Tehát 

egy vagy több feltételvizsgálat után döntjük el, hogy mely utasítást vagy utasításokat hajtjuk végre. 

Elágazás szintaxisa: 

        If 1. feltétel Then 

                1. utasítások        (ha a 1. feltétel igaz) 

        [ElseIf 2. feltétel 

                2. utasítások]        (amennyiben a 2. feltétel igaz) 

        [Else 

                3. utasítások]         (minden egyéb esetben) 

        End If 

Feltételek összeállításához használható operátorok: 

        relációs operátorok:  <  >  =  <=  >=  <> 

        logikai operátorok: And, Or, Not, Xor 

Értéktől függő elágazás 
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Abban az esetben használhatjuk, amikor egy változó értékétől függően kell különböző utasításokat végrehajtani. 

Értéktől függő elágazás szintaxisa: 

        Select Case <kifejezés> 

        [Case <1. kifejezés> 

                <1. utasítások>] 

[Case <2. kifejezés> 

                <2. utasítások>] 

        … 

        [Case Else 

                <különben utasítások>] 

        End Select 

A Case Else ágban adhatjuk meg azokat az utasításokat, amelyek abban az esetben hajtódnak végre, amikor 

egyik Case ágnak sem volt lehetősége lefutni. 

16.4.3. Ciklusok 

Ciklusok használatával ugyanazt az utasítássorozatot többször is megismételtetjük a programmal. A ciklus 

szervezése szempontjából megkülönböztethetünk élöltesztelő, hátultesztelő és számláló ciklust. 

Amennyiben előre tudjuk, hogy hányszor szeretnénk futtatni az utasítássorozatot, akkor a számlálóciklust 

célszerű használnunk. 

Számlálóciklus szintaxisa: 

        For ciklváltozó =ettől To eddig [Step +/-lépésköz] 

                [utasítások] 

        Next [ciklváltozó] 

Amennyiben nem tudjuk előre megmondani, hogy hányszor kell lefuttatnunk az utasítássorozatot, akkor a 

feltételes ciklusok valamelyikét kell használnunk. Egy feltételes ciklus lehet elöl- illetve hátultesztelő. 

Elöltesztelő ciklusnál a feltétel kiértékelése a ciklus elején a Do While kulcsszavak után történik. Elöltesztelő 

ciklus esetben a feltétel teljesülése esetén futnak le a ciklusmagban szereplő utasítások. 

Elöltesztelő ciklusok szintaxisa: 

Do While feltétel 

                [utasítások] 

Loop 

Hátultesztelő ciklusnál a feltétel kiértékelése a ciklus végén a Loop Until kulcsszavak után történik. Mindaddig 

történik az ismétlés, amíg a feltétel hamis. A hátultesztelő ciklus esetében a ciklusmagban lévő utasítások 

legalább egyszer biztosan lefutnak. 

Hátultesztelő tesztelő ciklusok szintaxisa: 

Do 

                 [utasítások] 
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Loop Until feltétel 

16.4.4. Tömbök 

Az eddig megismert változók csak egyetlen értéket voltak képesek tárolni. Mivel az Excellel dolgozunk, 

különösen felmerül az igény arra, hogy egyszerre nagy mennyiségű adatot tudjunk kezelni (egy egész sort vagy 

oszlopot vagy esetleg egy tartományt). A tömb nem más, mint azonos típusú adatok összetartozó sorozata. 

Tömb deklarálása: 

{Dim|Public|Private|Protected|Static} tömbnév [(tömbindex)] [As <adattípus>] [= kifejezés] 

Tömb egy elemére az indexének megadásával hivatkozhatunk. Pl. egy x tömb esetében x(2) utasítással a tömb 3. 

elemére hivatkozhatunk. Az előző példából is látható, hogy a VBA-ban tömbök indexelése 0-tól kezdődik. 

Dim a(9) As Double        Egy 10 elemű Double típusú tömböt hoz létre. 

Többdimenzós tömbök deklarációja: 

Dim tömbnév(maxindex1, [maxindex2], ..., [maxindex60]) 

Dim pont(999,999) As Integer        Egy Egész típusú elemekből álló kétdimenziós tömböt hoz létre, amely egy 

1000 x 1000 –es táblázat kezelésére szolgál. 

Dim abc()         Egy dinamikus tömböt hoz létre. 

Tömbök létrehozására értékadásnál is van lehetőség. 

honapok= Array(" Január ", " Február ", " Március ", " Április ", " Május ", " Június ", " Július ", " Augusztus ", 

" Szeptember ", " Október ", " November ", " December ") 

16.4.5. Megjegyzések 

Megjegyzéseket a program kódjába a sor elején vagy akár sorban elhelyezett aposztróffal (’) tehetünk. A Visual 

Basic zöld színnel jelöli a megjegyzéseket. Célszerű minél több, és minél részletesebb megjegyzést elhelyezni a 

programkódban, hiszen ezzel egyrészt áttekinthetőbbé tehetjük, másrészt megkönnyíthetjük a kód későbbi 

esetleges újraértelmezését. 

16.4.6. Üzenőablakok 

A program futása során a felhasználóval történő kapcsolattartás legpraktikusabb módja az üzenőablakok 

használata. 

Adatbekérésre az InputBox függvényt, míg üzenetek, válaszok küldésére a MsgBox függvényt használhatjuk. 

Az InputBox szintaxisa: 

változó = InputBox("szöveg","címke") 

A MsgBox szintaxisa: 

változó = MsgBox ("üzenet", paneltípus) 

Paneltípusok: 

1. vbOKOnly        OK gomb 

2. vbOKCancel        Ok és Mégse gombok 

3. vbAbortRetryIgnore        Leállítás, Ismét és Kihagyás gombok 

4. vbYesNoCancel                Igen, Nem és Mégse gombok 
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5. vbYesNo        Igen és Nem gombok 
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