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Fontos tudnivalók 
 

A vizsgán használható eszközök: a vizsgázó számára kijelölt számítógép, papír, toll, ceruza, 
lepecsételt pótlap. 

A feladatlap belső oldalain és a pótlapon készíthet jegyzeteket, ezeket a vizsga végén be kell 
adni, de tartalmukat nem fogják értékelni. 

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg. 

Javasoljuk, hogy a feladatokat először olvassa végig, utána egyenként oldja meg az egyes 
részfeladatokat! 

A forrásfájlokat a vizsgakönyvtárban találja. 

Felhívjuk a figyelmet a gyakori mentésre, és feltétlenül javasoljuk a mentést minden esetben, 
mielőtt egy másik feladat megoldásába kezd. 

Vizsgadolgozatát a vizsgakönyvtárába kell mentenie. 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!  

A programozási feladatnál a program csak abban az esetben értékelhető, ha a vizsgázó 
létrehozta a választott programozási környezetnek megfelelő forrásállomány(oka)t a 
vizsgakönyvtárában, és az tartalmazza a részfeladatok megoldásához tartozó forráskódot. 

Az adatbázis-fejlesztés feladatnál az egyes részfeladatok megoldását adó SQL kódokat kell 
elmentenie. A feladatban megadott állományba mentett SQL kódok kerülnek csak értékelésre. 

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.)  
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1. feladat 40 pont 
 
Déli-sark 

Roald Amundsen norvég sarkkutató 1911-ben elsőként érte el a Déli-sarkot. 110 évvel később 
az ő nyomdokaiban elindulva egy norvég tudósokból álló időjárás- és klímakutató cég egy 
kutatóállomást épített ki a Déli-sarkon (SOUTH_NET). A cég rendelkezik egy központtal is 
Oslóban (WEATHER&CLIMATE), ahol a kutatóállomásról érkező adatok kerülnek 
feldolgozásra. Ezek az adatok a helyi internetszolgáltatón (NORD_LAN) keresztül bárki számára 
elérhetőek a cég szerverén (SERVER). Az alábbi képen a vállalkozás informatikai hálózata 
látható. Az Ön feladata, hogy az alábbi követelményeknek megfelelően konfigurálja 
a topológián található eszközöket. Munkáját DELISARK néven mentse a használt szimulációs 
program alapértelmezett formátumában! 

A hálózat topológiája: 

 
  

A feladat a következő oldalon folytatódik. 
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Hálózati címzés: 

Eszköz IP-cím Alhálózati 
maszk 

Alapértelmeze
tt átjáró Név 

SOUTH_WIFI 
10.10.10.2 255.255.255.252 10.10.10.1 - 192.168.40.126 255.255.255.128 - 

SOUTH_PC DHCP kliens 192.168.40.126 - 
TABLET DHCP kliens 192.168.40.126 - 

OSLO 
172.18.40.254 255.255.255.0 - 

OSLO 30.30.30.1 255.255.255.240 - 
40.40.40.1 255.255.255.252 - 

SOUTH 
40.40.40.2 255.255.255.252 - SOUTH 10.10.10.1 255.255.255.252 - 

WEATHER_SW 172.18.40.253 255.255.255.0 172.18.40.254 WEATHER_SW 
WEATHER_PC DHCP kliens 172.18.40.254 - 
SERVER 172.18.40.250 255.255.255.0 172.18.40.254 - 

NORD 
172.18.50.62 255.255.255.192 - NORD 30.30.30.2 255.255.255.240 - 

NORD_PC 172.18.50.1 255.255.255.192 172.18.50.62 - 

Beállítások: 
1. Építse fel a hálózat prototípusát a szimulációs program segítségével! Az eszközök 

kiválasztásánál vegye figyelembe az alábbiakat: 
• A forgalomirányítók rendelkezzenek legalább két 100 Mbit/s (vagy nagyobb) 

sebességű interfésszel, valamint egy-egy, soros kapcsolat megvalósításához 
szükséges interfésszel! 

• A kapcsoló legalább nyolc portos legyen! 
• A vezeték nélküli hálózathoz használja a szimulációs programban elérhető 

vezeték nélküli SOHO forgalomirányítók valamelyikét! 
• A vezeték nélküli kliens szimulálására bármely WIFI-képes eszköz megfelelő. 

2. Az eszközök elhelyezése után létesítsen kapcsolatot az eszközök között! A kapcsolatok 
kiépítéséhez használja az előző oldalon található ábrát! A SOUTH_WIFI vezeték 
nélküli forgalomirányító az internet porton keresztül csatlakozzon a SOUTH 
forgalomirányító tetszőleges Ethernet portjához! 

3. A fenti táblázat alapján ossza ki a megadott eszközöknek a megfelelő IP-paramétereket! 
Mindhárom forgalomirányítón, valamint a cég központi hálózatában lévő 
WEATHER_SW kapcsolón állítsa be a táblázatban található nevet! DNS szervernek a 
7.7.7.7 IP-cím legyen beállítva a NORD_PC kliensen és a SOUTH_WIFI vezeték nélküli 
forgalomirányító internet portján is! 

4. A SOUTH forgalomirányítón a privilegizált mód jelszavának állítsa be az amundsen 
jelszót! Érje el, hogy a jelszavak ne legyenek kiolvashatók a futó konfiguráció 
megjelenítésekor! 

5. Vegyen fel egy kutato felhasználót a SOUTH forgalomirányítón sark123 jelszóval! Érje 
el, hogy ez a felhasználó telnet kapcsolaton keresztül tudjon csatlakozni a SOUTH 
forgalomirányítóhoz. 

A feladat a következő oldalon folytatódik. 
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6. A távoli kapcsolatok működése végett konfiguráljon OSPF irányító protokollt az OSLO 
és a SOUTH forgalomirányítókon az alábbiak szerint: 

• Folyamatazonosító legyen: 1911 ! 
• A használt területazonosító legyen: 0 ! 
• Az OSLO forgalomirányítón a WEATHER&CLIMATE hálózata, valamint 

a SOUTH forgalomirányító felőli hálózat kerüljön hirdetésre! 
• A SOUTH forgalomirányítón minden csatlakozó hálózat kerüljön hirdetésre! 
• A SOUTH és az OSLO forgalomirányítókon érje el, hogy az OSPF által küldött 

irányítási információk csak a forgalomirányítók közti hálózatba legyenek 
továbbítva, egyéb interfészeken ne! 

7. Az OSLO forgalomirányító a hozzá közvetlenül csatlakozó WEATHER&CLIMATE 
hálózatba dinamikusan osztja ki a szükséges IP-paramétereket. Állítson DHCP 
szolgáltatást az OSLO forgalomirányítón az alábbiak szerint: 

• Vegye fel a szükséges hálózatot, és adja meg a megfelelő értéket az 
alapértelmezett átjárónak! DNS szervernek a 7.7.7.7 IP-cím legyen megadva! 

• Érje el, hogy a címtartomány első 5 és utolsó 5 címe ne kerüljön kiosztásra! 

8. Tesztelje a DHCP szolgáltatást! Ellenőrizze, hogy a WEATHER_PC kliens megkapta-e 
a megfelelő IP-paramétereket! 

9. A kutatóállomáson lévő műszerek ellenőrzése a TABLET kliens segítségével történik. 
Állítsa be a SOUTH_WIFI eszközt az alábbiak szerint: 

• A belső hálózat a 192.168.40.0/25 címtartományt használja. Állítsa be a belső 
hálózat alapértelmezett átjáróját ezen tartomány utolsó kiosztható címére! 

• A belső hálózat kliensei számára DHCP szolgáltatást kell beállítania úgy, hogy 
a kiosztás a címtartomány első címétől induljon, és 30 db címre korlátozódjon! 
DNS szervernek a 7.7.7.7 IP-cím legyen megadva! 

• A vezeték nélküli hálózat azonosítója AMUNDSEN legyen! 
• A vezeték nélküli hálózat biztonsága érdekében tegye meg az alábbi 

beállításokat: 
 A vezeték nélküli protokollnak a WPA2 legyen kiválasztva! 
 A hitelesítéshez használt szöveg legyen: amundsen1911 

10. Tesztelje a vezeték nélküli hálózatot a vezeték nélküli klienssel (TABLET)! Tegye meg 
a megfelelő beállításokat ahhoz, hogy a csatlakozás létrejöjjön! A TABLET-en és 
a SOUTH_PC-n állítsa be az automatikus IP-cím kérést! 

A feladat a következő oldalon folytatódik. 
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11. A WEATHER&CLIMATE hálózat szerverét (SERVER) elérhetővé kell tenni mindenki 
számára (NORD_LAN). Ennek érdekében állítson be statikus címfordítást (NAT) 
az alábbiak szerint: 

• Az OSLO forgalomirányítón rendelje össze a szerver (SERVER) címét 
a 30.30.30.14 publikus címmel! 

• Állítsa be a statikus NAT megfelelő működéséhez szükséges interfészeket 
a megfelelő módon! 

• Állítson be alapértelmezett útvonalat a NORD forgalomirányító irányába, 
felhasználva a kimenő interfész azonosítóját! 

12. Az OSLO forgalomirányítón és a WEATHER_SW kapcsolón mentse el a futó 
konfigurációt, hogy azok egy esetleges újraindítás során se vesszenek el! 

A hálózat működésének tesztelése: 

• A vezeték nélküli kliensről (TABLET) elérhető a SERVER szerver (ping). 
• A SOUTH_PC-ről elérhető a WEATHER_PC asztali gép (ping). 
• Az WEATHER_PC-ről elérhető a SOUTH forgalomirányító telnet kapcsolattal és ping 

segítségével is. 
• A NORD_PC-ről elérhető a WEATHER&CLIMATE szervere (SERVER) böngészővel 

a 30.30.30.14 IP-címet használva. 
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2. feladat 40 pont 

Super Bowl-döntők1 

A Super Bowl egy évente megrendezésre kerülő amerikaifutball-mérkőzés, ahol eldől, hogy 
ki lesz a National Football League (NFL) bajnoka. A rendezvénynek az Egyesült Államok egyik 
városa ad otthont, melyet 3-4 évvel korábban választanak ki. Ebben a feladatban a Super Bowl- 
döntők adataival kell feladatokat megoldania. Megoldásában vegye figyelembe a következőket: 

• A képernyőre írást igénylő feladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre 
a feladat sorszámát (például: 3. feladat)! 

• Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el! 
• Az ékezetmentes kiírások is elfogadottak. 
• Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti. 
• A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell 

ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek. 
• A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok 

mellett is helyes eredményt adjon. 
Az UTF-8 kódolású SuperBowl.txt forrásállomány tartalmazza soronként a döntők 

adatait, melyeket pontosvesszővel választottuk el: 

 
• Ssz: A döntő sorszáma római számmal 
• Dátum: A döntő ideje 
• Győztes: A győztes csapat neve 
• Eredmény: A döntő végeredménye (győztes pontjai-vesztes pontjai) 
• Vesztes: A vesztes csapat neve 
• Helyszín: A döntő helyszíne (stadion) 
• VárosÁllam: A döntő városa és a város állama vesszővel elválasztva 
• Nézőszám: A nézők száma 

1. Készítsen konzolos alkalmazást a következő feladatok megoldására, melynek projektjét 
SuperBowl néven mentse el! 

2. Forráskódjában tegye elérhetővé a java.txt vagy a csharp.txt állományból 
a RomaiSorszam osztályt definiáló kódrészletet! 

3. Olvassa be a SuperBowl.txt állományban lévő adatokat, és tárolja el egy olyan 
adatszerkezetben, ami a további feladatok megoldására alkalmas! Az állományban 
legfeljebb 100 sor lehet. A sorszámok tárolásánál felhasználhatja az előző feladatban 
elérhetővé tett osztályt is. 

                                                 
1 Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Super_Bowl_győztesek_listája 

A feladat a következő oldalon folytatódik. 



Informatikai ismeretek 
középszint 

2121 gyakorlati vizsga 8 / 16 2022. május 11. 

Név:  ...........................................................  osztály:......  

4. Határozza meg és írja ki a képernyőre, hogy hány döntő adatai találhatók 
a forrásállományban! 

5. Határozza meg és írja ki a képernyőre, hogy a döntők során mennyi volt az átlagos 
pontkülönbség a két csapat között! Az átlagot egy tizedesjegyre kerekítve jelenítse meg! 

6. Keresse meg, hogy melyik döntőn volt a legtöbb néző! Feltételezheti, hogy nem alakult ki 
holtverseny. A döntő adatait jelenítse meg a minta szerint! A döntő sorszámát arab 
sorszámmal jelenítse meg a RomaiSorszam osztálypéldány megfelelő kódtagjának 
a felhasználásával! A csapatnevek mögött jelenjen meg a döntőben elért pontszámuk is! 

7. Készítsen új UTF-8 kódolású állományt SuperBowlNew.txt néven a kiadott minta szerint! 
Az állomány első sora a mezőneveket tartalmazza! A döntők számozásánál arab 
sorszámokat használjon! A győztes és vesztes csapatok nevei után zárójelben jelenítse meg, 
hogy a csapat hányadik Super Bowl szereplése volt a mérkőzés! (Tipp a megoldáshoz: 
ezt a részfeladatot úgy is megoldhatja, hogy elsőként az állomány sorait egy szöveges típusú 
listában tárolja, és az új sor hozzáadása előtt megszámolja, hogy az új sorba írandó csapatok 
nevei hányszor szerepeltek korábban ebben a listában, majd a teljes lista elkészülte után írja 
annak tartalmát az állományba.) 

8. Készítsen grafikus alkalmazást, melynek a projektjét SuperBowlGUI néven mentse el, 
melynek segítségével római és arab számok közt tud átváltást készíteni 1 és 10 (I és X) 
között! 

A grafikus alkalmazásban a következő feladatokat végezze el: 

a. Alakítsa ki a felhasználói felületet a következő minta szerint! Állítsa be az alkalmazás 
címsorában megjelenő „Átváltó” feliratot! A program indulásakor a jobb oldali beviteli 
mező legyen inaktív állapotú! 

 
b. Ha az átváltás irányát jelző (felső) parancsgombra kattintunk, akkor sorban oldja meg 

a következőket! 
i. a beviteli mezők tartalma törlődjék 

ii. a nyíl iránya forduljon ellentétesen 
(„--->”-ról „<---”-ra, illetve „<---”-ról „--->”-ra) 

iii. a beviteli mezők közül, amelyikre a nyíl a váltása (fordulása) után mutat, az legyen 
inaktív, a másik aktív állapotú 

A feladat a következő oldalon folytatódik. 
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c. Az „Átvált” parancsgombra kattintva váltsa át a beviteli mezőbe beírt számot az átváltás 
irányának megfelelően! Ha a bal oldali beviteli mezőben nem I-X, illetve a jobb oldali 
mezőben nem 1-10 közötti érték szerepel, akkor az átváltás eredménye a „Hiba!” szöveg 
legyen a mintáknak megfelelően! Oldja meg, hogy a római számok esetében ne 
számítson, hogy azokat kis- vagy nagybetűvel írjuk a beviteli mezőbe! 
A római számok értékei: 

I - 1, II - 2, III - 3, IV - 4, V - 5, VI - 6, VII - 7, VIII - 8, IX - 9, X - 10 

Konzolos alkalmazás minta: 

 
 

SuperBowlNew.txt állomány minta: 

 
 

Grafikus alkalmazás (GUI) minták: 
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3. feladat 40 pont 

Év madara 

A következő feladatban egy weboldalt kell készítenie az „Év madara” program bemutatására a 
feladatleírás és a minta szerint, valamint a Magyarországon védett madarak adatait tartalmazó 
adatbázissal kell dolgoznia.  
(A két feladatrész egymástól függetlenül, tetszőleges sorrendben megoldható.) 
Az első feladatrészben a forrásként kiadott weboldalon kell módosításokat végeznie a leírás és 
a minta alapján. Nyissa meg az evmadara.html állományt, és szerkessze annak tartalmát az 
alábbiak szerint: 

1. A weboldal karakterkódolása UTF-8, nyelve magyar, a böngésző címsorában megjelenő 
cím „Év madara program” legyen! 

2. A weboldal fejrészében helyezzen el hivatkozásokat az evmadara.css stíluslapra, 
valamint az evmadara.js állományra a meglévő hivatkozások után! 

3. A weboldal menüjét egészítse ki egy újabb menüponttal a minta szerint! A megjelenítendő 
menüszöveg „…” (pont-pont-pont) legyen! A hivatkozás az oldalon belül a #regen helyre 
mutasson! A felsoroláselemet és a hivatkozást formázza a többi menüponttal azonos 
osztálykijelölőkkel! 

4. Az „Év madara program” címhez tartozó (program azonosítóval ellátott) hasábban 
végezze el a következő módosításokat: 

a. A számozott felsorolást alakítsa számozatlan felsorolássá! 
b. A felsorolást formázza a lista osztálykijelölővel! 
c. A felsorolás előtti bekezdésben szereplő alapítvány nevére készítsen új lapon megnyíló 

hivatkozást! A hivatkozás címét kapcsos zárójelek közt az alapítvány neve után találja! 
A kapcsos zárójeleket a köztük lévő szöveggel együtt törölje a forráskódból! 

5. A „2021 év madara” címhez tartozó (ev2021 azonosítóval ellátott) hasábban a hím 
cigánycsuk képe alá helyezze el a tojó képét is! Formázza az új képet a meglévővel azonos 
osztálykijelölőkkel! A tojó képét a hímével azonos mappában találja! Ha az új kép nem 
tölthető be, vagy fölé visszük az egeret, akkor a „Cigánycsuk – Tojó” szöveg jelenjen meg! 
A képek közé helyezzen el egy sortörés HTML elemet! 

6. A legutolsó (regen azonosítóval ellátott) hasábban végezze el a következő módosításokat: 
a. A hasáb közepes (md) megjelenítőszélesség esetén 4 helyett 6 egység széles legyen! 
b. Az első bekezdést („Korábbi nyertesek”) formázza kettes szintű címsorrá! 
c. A „csúszka” típusú beviteli mező megfelelő tulajdonságának módosításával oldja meg, 

hogy az ne vehessen fel 2015-nél nagyobb értéket! 
d. A „csúszka” típusú beviteli mező értékének megváltozásának eseményéhez állítsa be 

a frissit() JavaScript függvény meghívását! 
e. A hasáb hármas szintű címsorához rendelje a madar azonosítót! 

7. Nyissa meg az evmadara.css állományt, majd módosítsa a következők szerint: 
a. A hivatkozások karakterei legyenek félkövér betűstílussal formázva! 
b. A header magasságát maximalizálja 400 képpontban! 
c. A dijazott osztályba sorolt elemekben a szöveg dőlten jelenjen meg! 
d. A lista osztályba sorolt elemben a sormagasság értéke 200% legyen! 

A feladat a következő oldalon folytatódik. 
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8. Nyissa meg az evmadara.js állományt, módosítsa tartalmát a következők szerint: 
a. Bővítse a veletlen() függvényt, hogy utolsó lépésként hívja meg a frissit() 

függvényt! 
b. Módosítsa a frissit() függvényt, hogy a madárnevet a madar azonosítójú elemben 

nagy kezdőbetűvel jelenítse meg, ehhez felhasználhatja a nagyKezdo() függvényt!  
  

A feladat a következő oldalon folytatódik. 
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Minta: (A megoldás szövegének tagolása felbontástól függően eltérhet a képen láthatótól.) 

 
 

A feladat a következő oldalon folytatódik. 
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A második feladatrészben a Magyarországon védettséget élvező madarak adataival kell 
dolgoznia. Rendelkezésre állnak a madárfajok, rendszertani családok, valamint a rendek 
magyar és latin nevei. Minden fajhoz ismert a jogszabályban rögzített természetvédelmi értéke, 
és a legtöbb fajnál rendelkezésre áll a védettségi nyilvántartásba vételének az évszáma. 
Az adatbázis a következő táblákat tartalmazza: 
faj 

 id Egész szám, a faj azonosítója, PK 
 nev Szöveg, a faj magyar neve (egyedi érték) 
 latin Szöveg, a faj latin neve (egyedi érték) 
 csaladId Egész szám, a faj családjának azonosítója, FK 
 ertek Egész szám, a faj egy példányának természetvédelmi értéke 
   ezer forintban kifejezve 
 evszam Egész szám, a faj védetté nyilvánításának évszáma, 
   ahol nem ismert az évszám, ott NULL érték szerepel 
csalad 
 id Egész szám, a versenyző azonosítója, PK 
 nev Szöveg, a rendszertani család magyar neve (egyedi érték) 
 latin Szöveg, a rendszertani család latin neve (egyedi érték) 
 rendId Egész szám, a faj családjának azonosítója, FK 
rend 

 id Egész szám, a versenyző azonosítója, PK 
 nev Szöveg, a rendszertani rend magyar neve (egyedi érték) 
 latin Szöveg, a rendszertani rend latin neve (egyedi érték) 

Az elsődleges kulcsokat PK-val, az idegen kulcsokat FK-val jelöltük. 

Az adattáblák közti kapcsolatokat az alábbi ábra mutatja: 

 
A feladatok megoldására elkészített SQL parancsokat a megoldasok.sql állományba illessze 
be a feladatok végén zárójelben jelölt sor alá! A javítás során csak ennek az állománynak 
a tartalma lesz értékelve. 

Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésben pontosan a kívánt mezők és mezőnevek szerepeljenek, 
és felesleges mezőt ne jelenítsen meg!  

9. Hozzon létre a lokális SQL szerveren vedettmadarak néven adatbázist! Állítsa be az 
UTF-8 kódolást alapértelmezettnek az adatbázis létrehozásánál! Az adatbázis 
alapértelmezett rendezési sorrendje a magyar szabályok szerinti legyen! (9. feladat:) 

A feladat a következő oldalon folytatódik. 
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10. Az adatbazis.sql állomány tartalmazza a táblákat létrehozó és az adatokat a táblába 
beszúró SQL parancsokat! Futtassa az adatbazis.sql parancsfájlt a vedettmadarak 
adatbázisban! 

11. Javítsa a faj adattáblában a 352-es azonosítóval rögzített rekordnál az ertek mező értékét 
25-re! (11. feladat:) 

12. Nem minden fajnál ismerjük a védetté nyilvánítás pontos évszámát. Készítsen lekérdezést, 
ami megjeleníti az ilyen fajok magyar és latin elnevezését! A listát rendezze magyar név 
szerint ábécérendbe! (12. feladat:) 

nev latin 

búbos banka Upupa epops 

… 

13. Készítsen lekérdezést, mely megjeleníti, hogy a XX. század után (vagyis 2000 után) melyik 
évben hány új faj kapott védettséget! Csak azoknak az évszámoknak az adatsora jelenjen 
meg, időrendben, amelyik évben új fajok kerültek a nyilvántartásba! A számított mező 
címkéjét állítsa be a minta szerint! (13. feladat:) 

evszam fajok szama 

2001 10 

… 

14. Készítsen lekérdezést, mely megjeleníti az 500 000 forintnál magasabb természetvédelmi 
értékű madarakat fajának, rendszertani családjának és rendjének a magyar nevét a 
természetvédelmi érték mezővel együtt! Az „eszmei ertek” számított mezőben forintba 
átszámolva jelenítse meg a természetvédelmi értéket! Állítsa be a számított mező címkéjét 
a minta szerint! (14. feladat:) 

faj csalad rend eszmei ertek 

széki lile Lilefélék Lilealakúak 1000000 

… 

15. Készítsen lekérdezést, mely megjeleníti a rendszertani családok magyar nevét és a 
csoportba tartozó fajok átlagos természetvédelmi értékét! A számított mező címkéjét állítsa 
be a minta szerint! A tizedesjegyek számát és a lista rendezettségét nem kell beállítania. A 
fajok természetvédelmi értékét ezer forintban kifejezve tároljuk az adatbázisban, ezért a 
számított értéket is ezer forintban kifejezve kell megjelenítenie. (15. feladat:) 

nev atlag 

Alkafélék 85.0000 

Bagolyfélék 145.6364 

… 

Források: 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_év_madara 
https://www.mme.hu/magyarorszagmadarai 
http://fna.hu/hir/vadonelok2021 
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