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Fontos tudnivalók 
A vizsgán használható eszközök: a vizsgázó számára kijelölt számítógép, papír, toll, ceruza, 
vonalzó, lepecsételt jegyzetlap. 
A feladatlap belső oldalain és a jegyzetlapon készíthet jegyzeteket, ezeket a vizsga végén be 
kell adni, de tartalmukat nem fogják értékelni. 
A feladatokat tetszőleges sorrendben megoldhatja. 
Felhívjuk a figyelmet a gyakori (10 percenkénti) mentésre, és feltétlenül javasoljuk a mentést 
minden esetben, mielőtt egy másik feladatba kezd. 
Vizsgadolgozatát a feladatlapon található azonosítóval megegyező nevű vizsgakönyvtárba 
kell mentenie! Ellenőrizze, hogy a feladatlapon található kóddal megegyező nevű könyvtár 
elérhető-e, ha nem, még a vizsga elején jelezze a felügyelő tanárnak! 
Munkáit a vizsgakönyvtárába mentse, és a vizsga végén ellenőrizze, hogy minden megoldás 
a megadott könyvtárban van-e, mert csak ezek értékelésére van lehetőség! Ellenőrizze, hogy 
a beadandó állományok olvashatók-e, mert a nem megnyitható állományok értékelése nem 
lehetséges! 
Amennyiben az adatbázis-kezelés feladatát LibreOffice Base alkalmazásban oldja meg, 
a táblamódosító lekérdezéseket leíró SQL-parancsokat vagy a LibreOffice Base adatbázis-állo-
mány részeként vagy pedig egy külön szövegállományban kell beadnia. Szövegfájl beadása 
esetén a szövegfájl neve egyértelműen utaljon a tartalmára (például SQL-parancsok.txt), 
valamint az állományban a parancs mellett szerepeltesse az előírt lekérdezésnevet! 
MySQL adatbázis-motor használata esetén az adatbázis adatait is le kell menteni egy 
úgynevezett „dump” fájlba. 
A beadott program csak abban az esetben értékelhető, ha a vizsgázó létrehozta a választott 
programozási környezetnek megfelelő forrásállomány(oka)t a vizsgakönyvtárában, és az tar-
talmazza a részfeladatok megoldásához tartozó forráskódot. 
A forrásfájlokat a vizsgakönyvtárban találja. 
Javasoljuk, hogy a feladatokat először olvassa végig, utána egyenként oldja meg az egyes rész-
feladatokat! 
Amennyiben számítógépével műszaki probléma van, jelezze a felügyelő tanárnak! A jelzés 
ténye és a megállapított hiba jegyzőkönyvezésre kerül. A kiesett idővel a vizsga ideje hosszabb 
lesz. Amennyiben a hiba mégsem számítógépes eredetű, a javító tanár értékeléskor köteles 
figyelembe venni a jegyzőkönyv esetleírását. (A rendszergazda nem segítheti a vizsgázót a 
dolgozat elkészítésében.) 
A vizsga végén a feladatlap első oldalán Önnek fel kell tüntetnie a vizsgakönyvtárban és al-
könyvtáraiban található, Ön által előállított és beadott fájlok számát, illetve azok nevét. 
A vizsga végeztével addig ne távozzon, amíg ezt meg nem tette, és a felügyelő tanárnak ezt be 
nem mutatta! 
Kérjük, jelölje be, hogy mely operációs rendszeren dolgozik, és melyik programozási környe-
zetet használja! 
Operációs rendszer:  Windows  Linux   
Programozási környezet: 

 FreePascal  GCC  Visual Studio 
 Lazarus  Perl 5    
 JAVA SE  Python    
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1. eSzemélyi 
2016. január 1-től új személyazonosító igazolványt vezettek be Magyarországon. 

Ez az igazolvány már elektronikus tárolóelemet (chipet) tartalmaz, amellyel lehetővé válik 
az elektronikus azonosítás, megkönnyítve az utazásainkat, ügyintézéseinket. 

Az Ön feladata, hogy készítsen egy bemutatót az új személyazonosító igazolvány 
funkcióiról. A diák szövegét az eszigforras.txt fájlban találja. A prezentációhoz 
a következő képeket kell felhasználnia: abckapu.jpg, ealairaspin.png, 
eazonpin.png, eszemelyi01.png, eszemelyi02.png, kez.png, 
regiszemelyi01.png, regiszemelyi02.png. 
1. Készítsen 7 diából álló bemutatót a minta és a leírás szerint! Munkáját a program 

alapértelmezett formátumának megfelelően eszemelyi néven mentse! 
Egységes beállítások a dián 
2. A bemutatón a következő beállításokat végezze el! 

a. A diák mérete 35,2 cm×19,8 cm (16:9 arányú) legyen! A diák háttere legyen 
RGB(242, 242, 242) kódú világosszürke színű és a felső szélükön 3,5 cm magas 
RGB(127, 127, 127) kódú szürke csík jelenjen meg a teljes diaszélességben! 

b. A szürke csík jobb oldalára, a dia jobb felső sarkába illessze be a kez.png képet! 
c. A diákon egységesen Arial (Nimbus Sans) betűtípust alkalmazzon! A diák címei 

kerüljenek a szürke sávba, a betűszínük legyen fehér, a többi szöveg pedig fekete! 
d. A diák címei 47 pontos betűméretűek és félkövér betűstílusúak, a diák szövege 27 és 22 

pontos, a képekhez tartozó kiegészítő szövegek pedig 20 pontosak legyenek, ahol 
a feladat másképp nem kéri! 

A diák elkészítése során a szöveg minta szerinti tagolásához a meglévő szövegdobozokat 
mozgathatja, átméretezheti, illetve készíthet új szövegdobozokat. Ügyeljen azonban arra, hogy 
a képek és a szövegek sehol ne takarják egymást és ne érintkezzenek! 

3. Illessze be a diák szövegét az UTF-8 kódolású eszigforras.txt állományból! 
4. Az első dián a dia szövege felsorolás nélkül vízszintesen középre igazítottan jelenjen meg! 

5. Szúrja be az első diára sorrendben a regiszemelyi01.png, regiszemelyi02.png 
eszemelyi01.png, eszemelyi02.png képeket! A képeket az arányok megtartásával 
méretezze át 8 cm szélességűre! A négy képet a minta szerint helyezze el a dia alján úgy, 
hogy páronként függőlegesen egy magasságban legyen a középvolanaluk! 

6. Készítsen két szövegdobozt, amelybe a „RÉGI” és az „ÚJ” szavakat írja be. A két szó 
betűméretét állítsa 66 pontosra és félkövér stílusúra! Helyezze el a két szót a minta szerint! 

7. A második és harmadik dián tagolja a szövegeket felsorolással a minta szerint! 
8. A negyedik dián készítsen három szövegdobozt, amibe helyezze el a megfelelő szövegeket 

felsorolás nélkül! Helyezze el a szövegdobozokat a dián a minta szerint! 

A feladat folytatása a következő oldalon található. 
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9. A negyedik diára illessze be az abckapu.jpg, eszemelyi01.png, eszemelyi02.png 
képeket! A személyi igazolványt bemutató képeket az arányok megtartásával méretezze 
10 cm szélességűre! A képeket helyezze el a mintának megfelelően!  

10. Készítsen két 4,5 cm szélességű, vékony fekete kerettel rendelkező szövegdobozt, 
amelyekbe a „CAN-szám” és az „MRZ-kód” szövegeket írja be! 

11. Az eszemelyi01.png képen egy piros szegélyű kitöltés nélküli ellipszissel jelölje 
a CAN--számot tartalmazó részt! Az ellipszis szegélye legyen 3 pontos! 

12. Az eszemelyi02.png képen egy piros szegélyű kitöltés nélküli lekerekített téglalappal 
jelölje az MRZ-kódot tartalmazó részt! A téglalap szegélye legyen 3 pontos! 

13. Készítsen két darab 2 pontos vastagságú, fekete nyilat, amelyek a szövegdobozoktól 
a személyi igazolvány megadott részére mutatnak! 

14. Az ötödik dián tagolja a minta szerint a szöveget! A dia jobb alsó sarkába szúrja be 
az eazonpin.png képet! A kép mellé egy szövegdobozba helyezze el a mintán látható 
magyarázó szöveget! 

15. A hatodik dián kétszintű felsorolással tagolja a szöveget! A dia jobb alsó sarkába szúrja be 
az ealairaspin.png képet! A kép fölé egy szövegdobozba helyezze el a mintán látható 
magyarázó szöveget! 

16. A hetedik dián a szöveg alá a dia jobb felére készítsen egy 5 cm magas és 9 cm széles 
szegély nélküli szövegdobozt! A szövegdoboz háttérszínét állítsa RGB(255, 217, 102) kódú 
sárga színűre! A szövegdoboznak állítson be árnyékot és forgassa el a minta szerint! 

17. A szövegdobozba írja be a „Fejlesztés alatt...” szöveget és igazítsa a mintának megfelelően! 
A szöveg betűtípusát állítsa a kézíráshoz hasonlóra és 44 pontos méretűre! A szöveg színe 
RGB(68, 114, 196) kódú kék legyen! 

  
30 pont 
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Minta az eSzemélyi feladathoz: 

 
1. dia 

 
2. dia 

 
3. dia 

 
4. dia 

 
5. dia 

 
6. dia 

 
7. dia 
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2. Korfa 
Népszámlálás során a statisztikai hivatal többek között arról is készít táblázatot, hogy a hazai 

lakosság hogyan oszlik meg életkor és nem szerinti bontásban. Ebben a feladatban az 1960-as 
és a mintegy 50 évvel későbbi, 2011-es adatokat kell megvizsgálnia. 

Az adatokat a korforr.txt tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású adatfájl tartalmazza. 
A megoldás során vegye figyelembe a következőket: 

• Segédszámításokat a H oszloptól jobbra végezhet. 
• Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon, hogy 

az alapadatok módosítása esetén is a kívánt eredményeket kapja! 
• Ha egy részfeladatban fel akarja használni egy korábbi részfeladat eredményét, de azt nem 

sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy írjon be 
valószínűnek tartott adatokat! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is. 

1. Töltse be táblázatkezelő program egyik munkalapjára az A1-es cellától kezdve 
a korforr.txt fájl adatait, majd munkáját mentse korfa néven a táblázatkezelő program 
alapértelmezett formátumában! 

A táblázatban az adatok 5 éves bontásban szerepelnek; az 5 éves sávok alsó és felső határát 
találja az A és a B oszlopban. A C oszlopban az adott korcsoportba eső férfiak száma szerepel 
1960-as népszámlálás szerint, a D oszlopban a férfiak 2011-es számadata, majd az E és 
F oszlopban a nőkre vonatkozó megfelelő adatok. 
2. Alakítsa ki a C22:E24 tartományban a jobbra látható 

minta szerinti feliratokat! 
3. Határozza meg képlet segítségével a teljes népesség 

1960-as és 2011-es létszámát a D23:E23 tartományban! 
4. Mennyi volt a lakosság közelítő átlagéletkora 1960-ban és 2011-ben? A számításhoz előbb 

sávonként szorozza meg a férfiak és nők együttes számát az adott évben az életkorukkal, 
majd a kapott értékek összegét ossza el a lakosság létszámával (súlyozott átlag)! Minden 
korosztály esetén a sáv minimum értékénél kettővel nagyobb évet használjon, például az 55 
és 59 év közöttiek életkorát egységesen 57 évvel vegye figyelembe! Az eredményt képlet 
segítségével határozza meg az D24:E24 tartományban! A feladat megoldásához 
segédcellákat is felvehet. 

5. A G3:G20 tartomány celláiban jelenjen meg egy „+” jel, ha az adott korcsoportban 
a lakosság 2011-ben több volt 1960-hoz képest, egyébként egy „–” jel jelenjen meg! 

6. Feltételes formázással, világosszürke háttérrel jelölje meg a D oszlopban azokat a cellákat, 
ahol 2011-ben a férfiak száma több volt a nőkénél, az F oszlopban pedig azokat a cellákat, 
ahol 2011-ben a nők száma volt több a férfiakénál! (Egyenlőség esetén ne módosítsa 
a háttérszínt.) 

A korfa egy olyan sávdiagram, amely korcsoportonként szemlélteti a férfiak és nők számát: 
a férfiakét bal oldalon, a nőkét vele egyvonalban jobb oldalon. 
7. Készítse el Magyarország 2011-es korfáját halmozott sáv típusú diagram segítségével 

a minta szerint! A diagram címe „Magyarország korfája (2011)” legyen, és ne tartalmazzon 
sem jelmagyarázatot, sem tengelyfeliratot! A diagram előkészítéséhez a megfelelő nemű 
lakosság létszámadatait segédcellákban, ellentétes előjellel célszerű felvennie. 
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8. Az A1:G20 tartomány celláit formázza meg a mintának megfelelően! Ügyeljen 
a cellaösszevonásra, igazításra, ezrestagolásra és oszlopszélesség állításra! 

 

Minta a Korfa feladathoz: 

 
 

 
  

15 pont 
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3. Mellszobrok 
Hazánkban sok ezer műalkotás található a köztereken és közösségi terekben. Ezen alkotások 

szubjektív bemutatására vállalkozott egy független és önkéntes munkára épülő webes közösség. 
Gyűjtésükből a mellszobrok és alkotóik néhány adatával foglalkozik a feladat. 

1. Készítsen új adatbázist mellszobor néven! A mellékelt három – tabulátorokkal tagolt, 
UTF-8 kódolású – szöveges állományt (szobor.txt, kapcsolat.txt, alkoto.txt) 
importálja az adatbázisba a fájlnévvel azonos néven (szobor, kapcsolat, alkoto)! 
Az állományok első sora a mezőneveket tartalmazza. A létrehozás során állítsa be 
a megfelelő típusokat és az elsődleges kulcsokat! 

Táblák: 
szobor (id, szemely, hely, avatas, rogzites) 

id A szobor azonosítója (szám), ez a kulcs 
szemely Az ábrázolt személy neve (szöveg). Feltételezheti, hogy az egyező nevek 

ugyanazt a személyt jelölik. 
hely A szobor felállítási helye (szöveg) 
avatas A szobor avatásának éve (szám). Néhány esetben hiányzik. 
rogzites Az adatbázisba rögzítés dátuma (dátum) 

kapcsolat (szoborid, alkotoid) 
szoborid A szobor azonosítója (szám), ez a kulcs 
alkotoid Az alkotó azonosítója (szám), ez a kulcs 

alkoto (id, nev, nem, szulev, szulhely) 
id Az alkotó azonosítója (szám), ez a kulcs 
nev Az alkotó neve (szöveg). Feltételezheti, hogy a nevek egyediek. 
nem Az alkotó neme (szöveg). Értéke a férfiak esetén F, nőknél N. 
szulev Az alkotó születési éve (szám). Több esetben hiányzik. 
szulhely Az alkotó születési helye (szöveg). Több esetben hiányzik. 

 
A következő feladatok megoldásánál a lekérdezéseket és a jelentést a zárójelben olvasható 

néven mentse! Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésben pontosan a kívánt mezők szerepeljenek, 
felesleges mezőt ne jelenítsen meg! 
2. Kisfaludi Strobl Zsigmond alkotta a Budapesten, 1963-ban avatott egyetlen Csajkovszkijt 

ábrázoló mellszobrot. Jegyezze be ezt a tényt a kapcsolat táblába! A feladat megoldásához 
nem szükséges lekérdezést készítenie. 
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3. Készítsen lekérdezést, amely megadja azt az 5 személyt, akiket a legtöbb szobor ábrázol! 
Jelenítse meg a megformált személy nevét és a darabszámot, a darabszám szerint csökkenő 
sorrendben! (3legtobb5) 

4. Medgyessy Ferenc kétszeres Kossuth-díjas szobrász. Készítsen lekérdezést, amely 
megadja, hogy mellszobrai hol állnak, kit ábrázolnak és az alkotó hány éves korában avatták 
fel azokat! (4medgyessy) 

5. Készítsen lekérdezést, amely megadja azon adatbázisban szereplő alkotók nevét, akiknek 
a születési évük és születési helyük közül csak az egyik ismert! (5csakegy) 

6. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy mely budapesti szobrok adatai kerültek 
az adatbázisba az avatás évében! Az ábrázolt személy nevét és az avatás évét adja meg! 
(6frissen) 

7. Készítsen lekérdezést, amely megadja, hogy kik azok a múlt század első felében (1901 és 
1950 között, a határokat is beleértve) született alkotók, akiknek születési helyén van általuk 
készített szobor! Az alkotó neve és születési helye jelenjen meg, de mindenki csak egyszer! 
A budapesti alkotásokat ne vegye figyelembe! (7szulhely) 

8. Mely településeken kapott mellszobrot „Erkel Ferenc” és „Liszt Ferenc” is? Egészítse ki 
az alábbi lekérdezést, úgy, hogy az válaszoljon az előbbi kérdésre! A teljes lekérdezést 
mentse! (8zene) 
SELECT DISTINCT hely 
FROM szobor 
WHERE hely IN (…) 
 AND szemely=’Liszt Ferenc’; 

A fenti lekérdezés szövege a források között a 8alap.sql fájlban megtalálható. 
9. Készítsen jelentést a debreceni mellszobrokról! A szobrokat alkotó szerint csoportosítva, 

az avatás éve szerint növekvően rendezve jelenítse meg! A jelentés készítését lekérdezéssel 
készítse elő! A jelentés elkészítésekor a mintából a mezők sorrendjét, a címet és a címkék 
megjelenítését vegye figyelembe! A jelentés formázásában a mintától eltérhet. (A használt 
szoftvertől függően a hiányzó avatási évszám helyett a 0 érték is megjelenhet.) (9debrecen) 

 

 
  

30 pont 
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4. Menetrend 
Az ország keleti felében évekkel ezelőtt bevezették az ütemes menetrendet. Ez azt jelenti, 

hogy a végállomásról minden órában ugyanakkor indulnak a vonatok és menetrend szerint 
minden állomásra ugyanakkor érkeznek. A jól tervezhető utazás miatt nőtt az utazók száma. 

A vonat.txt fájlban rögzítették a Szeged-Budapest vonal néhány vonatának indulási és 
érkezési adatait. A fájl soraiban öt, tabulátorral elválasztott érték található, négy egész szám és 
egy karakter. Az első szám a vonatazonosító, a második az állomásazonosító, a harmadik és 
negyedik egy időpont órája és perce. A karakter pedig azt jelzi, hogy a vonat az adott állomásra 
érkezik (E) vagy éppen indul (I) a megadott időben. 

A sorok száma legfeljebb 1000, a vonatok és az állomások azonosítója pedig egy 0 és 20 
közötti egész szám. Az óra értéke 0 és 23, a perc 0 és 59 közötti érték. Az állomások 0-tól 
távolság, a vonatok 1-től indulási idő szerint növekvően sorszámozottak, minden értéket 
felvesznek. 

A fájl a vonatok tényleges útját rögzíti. Az adatok időrendben szerepelnek, azon belül pedig 
– az induló állomás kivételével – az érkezés mindig megelőzi az indulást. Tudjuk, hogy minden 
vonat a 0. állomásról indul, és eléri a végállomást, közben minden állomáson megáll, és egyik 
vonat sem előzi meg a másikat.  
Például: 

… 
2 0 6 45 I 
1 4 6 49 E 
1 4 6 50 I 
2 1 6 58 E 
1 5 7 0 E 

Az első sorból leolvasható, hogy a 2. vonat a kiinduló állomásról 6 óra 45 perckor indul. 
A következő sorban pedig az szerepel, hogy az 1. vonat 6 óra 49 perckor érkezik a 4. állomásra. 

Készítsen programot, amely a vonat.txt állomány adatait felhasználva az alábbi 
kérdésekre válaszol! A program forráskódját mentse menetrend néven! (A program 
megírásakor a felhasználó által megadott adatok helyességét, érvényességét nem kell 
ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.) 

A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre 
a feladat sorszámát (például: 5. feladat)! Ha a felhasználótól kér be adatot, jelenítse meg 
a képernyőn, hogy milyen értéket vár! Az ékezetmentes kiírás is elfogadott. 

1. Olvassa be és tárolja el a vonat.txt fájl tartalmát! 
2. Írja a képernyőre a fájlban tárolt vonatok és állomások darabszámát – a kezdő és 

végállomást is beleértve! 
3. Határozza meg, hogy melyik állomáson állt legtöbbet vonat! Adja meg a vonat és az állomás 

azonosítóját, valamint az állás idejét! Ha több ilyen volt, elég csak az egyiket megadnia. 
4. Olvassa be egy vonat azonosítóját, valamint egy időpont óra és perc értékét! A későbbi 

feladatokban használja ezeket! 
5. Ezen a vonalon az előírt menetidő 2 óra 22 perc. Írja a képernyőre, hogy a beolvasott 

azonosítójú vonat hány perccel tért el ettől! Például: „A(z) 5. vonat útja 2 perccel rövidebb 
volt az előírtnál.”, „A(z) 5. vonat útja pontosan az előírt ideig tartott.” vagy „A(z) 5. vonat 
útja 3 perccel hosszabb volt az előírtnál.” 
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6. Írja a haladX.txt fájlba, hogy a beolvasott azonosítójú vonat melyik állomásra mikor 
érkezett! A fájlnévben az X helyére a beolvasott vonatazonosító kerüljön!  

7. Adja meg, hogy a beolvasott időpontban úton lévő, azaz a már elindult, de a végállomást 
még el nem érő vonatok közül melyik hol tartott! A tesztelés során a következő időpontokra 
érdemes figyelni: 6:50, 8:45, 9:05, 10:04, 10:20. 
Minta a szöveges kimenetek kialakításához: 
2. feladat 
Az állomások száma: 11 
A vonatok száma: 12 
 
3. feladat 
A(z) 5. vonat a(z) 6. állomáson 10 percet állt. 
 
4. feladat 
Adja meg egy vonat azonosítóját! 2 
Adjon meg egy időpontot (óra perc)! 7 16 
 
5. feladat 
A(z) 2. vonat útja 2 perccel hosszabb volt az előírtnál. 
 
7. feladat 
A(z) 1. vonat a 6. állomáson állt. 
A(z) 2. vonat a 2. és a 3. állomás között járt. 

A halad2.txt fájl tartalma: 
1. állomás: 6:58 
2. állomás: 7:11 
3. állomás: 7:31 
4. állomás: 7:48 
5. állomás: 7:59 
6. állomás: 8:11 
7. állomás: 8:45 
8. állomás: 8:51 
9. állomás: 9:0 
10. állomás: 9:9 

 

Forrás: 
1. eSzemélyi 
https://eszemelyi.hu/ Utolsó letöltés: 2018. december 18. 
http://www.gocuracao.nl/wp-content/uploads/2017/08/egates-curacao.jpg Utolsó letöltés: 2018. december 18. 
https://www.consilium.europa.eu/prado/hu/HUN-BO-04001/index.html Utolsó letöltés: 2018. december 18. 

2. Korfa 
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/docs/tablak/demografia/04_01_01_04.xls 

3. Mellszobrok 
https://www.kozterkep.hu/ Utolsó megtekintés: 2018.12.29. 
Az egyes alkotók Wikipédia oldalai Utolsó megtekintés: 2018.12.29. 

45 pont 
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pontszám 

maximális elért 
Szövegszerkesztés, prezentáció,  
grafika, weblapkészítés 
1. eSzemélyi 

30  

Táblázatkezelés 
2. Korfa 15  

Adatbázis-kezelés 
3. Mellszobrok 30  

Algoritmizálás, adatmodellezés 
4. Menetrend 45  

A gyakorlati vizsgarész pontszáma 120  
 
 
 

dátum  javító tanár 
 
 
 
 __________________________________________________________________________  
 

 

 

pontszáma egész 
számra kerekítve 

elért programba 
beírt 

Szövegszerkesztés, prezentáció, 
grafika, weblapkészítés   

Táblázatkezelés   
Adatbázis-kezelés   
Algoritmizálás, adatmodellezés   

 
 
 

dátum  dátum 
   
   

javító tanár  jegyző 
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