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INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória 
 

Kérjük a tisztelt tanár kollégákat, hogy a dolgozatokat az egységes értékelés érdekében szigorúan az 
alábbi útmutató szerint pontozzák, a megadott részpontszámokat ne bontsák tovább! Vagyis ha egy 
részmegoldásra pl. 1 pontot javasolunk, akkor arra vagy 0, vagy 1 pont adható. (Az útmutatótól eltérő 
megoldások is lehetnek jók.)  

Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást, ott a lapméret A4 és álló, a margók egységesen 
2,5 cm-esek, a betűméret 12 pontos, a betűtípus Garamond. Ha az általad használt rendszerben nincse-
nek ékezetes betűk, akkor a nevekre a megfelelő ékezet nélkülieket használd! A file-név kiegészítők 
szoftverfüggőek lehetnek, az adott szoftverben alapértelmezettet kell használni! 

1. feladat: Dunakanyar címerei (10 pont) 

Készítsd el a melléklet minta szerinti képet (városok.png), amely a Dunakanyar főbb városainak 
címereit mutatja be!  

Vigyázz: a minta torzított! A kép 700 x 700 képpont méretű legyen, fehér háttérrel! A képen látható cí-
merek szélessége 150 képpont legyen! A képen szereplő feliratok Arial betűtípussal készüljenek, színük 
RGB kódja: (10, 96, 145)! 

Értékelés: 

A. A kép megfelelő méretű (700 x 700 képpont), és fehér hátterű; a képen a mintának megfelelően sze-
repel mind a négy címer, az eredeti, szürke háttér nélkül; 1+1 pont 

B. mind a négy címer szélessége 150 képpont; a címerek a mintának megfelelően függőlegesen és víz-
szintesen is megközelítőleg egy vonalban helyezkednek el; a címerek a kép széleitől, és egymástól va-
ló távolsága a mintát idézi 1+1+1 pont 

C. A képen mind a négy városnév a megfelelő betűtípussal, a megfelelő címer alatt szerepel; a városne-
vek vízszintesen egy vonalra esnek; a városnevek dőltek; a nevekhez a megfelelő (10, 96, 145) RGB 
kódú színt használta; a városnevek a mintának megfelelő távolságra vannak a címerektől  
   1+1+1+1+1 pont 

2. feladat: Megyei jogú városok (40 pont) 

Készítsd el a mellékelt mintának megfelelően a megyei jogú városokról szóló dokumentumot (Megyei 
jogú városok.rtf)!  

Értékelés: 

A. Főcím sötétzöld; legnagyobb betűk; középre igazított; jó térköz 1+1+1+1 pont 

B. Alcímek világosabb zöldek; következő betűméret; jó térköz 1+1+1 pont 

C. Normál szöveg sorkizárt; behúzás nélkül, elválasztással; jó térközzel 1+1+1+1 pont 

D. Lábjegyzetek vannak; legkisebb betűmérettel 1+1 pont 

E. Élőfej az első oldal kivételével van; jó szöveggel; jó formátummal; minden jó színű 1+1+2+1 pont 
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F. Élőláb háromféle igazítású (első, páros, páratlan); azonosan jó tartalmú; jó formátumban; jó színek-
kel  1+1+1+1 pont 

G. A törvények pirossal és dőlten kiemelve szerepelnek az első oldalon 1 pont 

H. A második oldalon van felsorolás; jó felsorolásjellel; zöld évszámokkal; a mintának megfelelően há-
rom oszlopban; függőleges elválasztó vonallal 1+1+1+1+1 pont 

I. A második oldalon van kép; jó képaláírással (dőlt és középen) 1+1 pont 

J. Az utolsó két oldalon van jó tartalmú táblázat; a megfelelő helyen szegélyezve; jó tagolásban az utolsó 
két oszlop fejléce; a cellák függőlegesen középre igazítva 1+2+1+1 pont 

K. A vastagon szedések jók; a dőlten szedések jók; a városnevek jó behúzással; a számok jobbra igazít-
va; a kihúzott cellák középre igazítva 1+1+1+1+1 pont 

3. feladat: Városok Magyarországon (25 pont) 

Készítsd el a mellékelt mintának megfelelően a magyarországi városok táblázatát tartalmazó dokumen-
tumot (Városok.rtf)!  

A táblázat megye, azon belül járás szerint legyen rendezett! A járásokon belül az első város a járás vagy 
megye székhelye legyen, a többi pedig ábécésorrendben kövesse! 

Értékelés: 

A. Főcím és a táblázat címsora vastag; legnagyobb betűméret; középre igazított 1+1+1 pont 

B. A táblázat címsora minden oldalon ismétlődik 2 pont 

C. A normál szöveg behúzásos és sorkizárt és jó térközzel; élőlábban van oldalszámozás; jó formátumú 
   1+1+1 pont 

D. A táblázatban minden adat szerepel 2 pont 

E. Jó a megyénkénti sorrend; azon belül jó a járásonkénti sorrend; azon belül első helyen szerepel a 
székhely; a többi város pedig ábécé sorrendben 1+1+2+1 pont 

F. Jó a megyék szegélyezése; jó a járások szegélyezése (pl. összevont cellákat alkalmaz); a szegély típusa 
a mintának megfelel; minden szükséges adat függőlegesen középre igazított 2+2+1+1 pont 

G. A népesség és terület jobbra igazított; ezres tagolású 1+1 pont 

H. Az évszámok középre igazítottak; az 1885 előtti városoknál ez a mező üres 1+1 pont 

4. feladat: Magyar városok (120 pont) 

A források között található hnk-2014 szövegfájl a magyarországi helységek adatait tartalmazza1: a 
közigazgatási hovatartozás mellett a területet (hektárban2), a lakosság lélekszámát, továbbá a lakások 
számát, majd a nemzetiségi önkormányzatok működését. A feladatok megoldásánál ügyelj arra, hogy a 
formátumot mindenütt a csatolt minta alapján állítsd be! A minták nem (feltétlenül) a helyes eredmé-
nyek felhasználásával készültek, de általánosan jellemző, hogy az oszlopok mindenütt a szükséges szé-
lességűek, a rovatfej (fejléc) félkövér, szükség esetén több soros, tartalma a cella közepére igazodik, és 
görgetéskor is látszik. Az egyedi formázási elvárások mindig az adott részfeladatban szerepelnek. Meg-
oldásodnak minden esetben olyannak kell lennie, hogy ha bármelyik kiindulási adat megváltozna, akkor 
az eredmények is automatikusan kövessék ezeket a változásokat! A megoldásod többet ér, ha nem 
használsz segédcellát (egyes feladatoknál ez kifejezetten tilos is), de a szükséges kritériumtartomány 

                                                 

1 Forrása Magyarország közigazgatási helynévkönyve, 2014. január 1. (KSH) 

2 Emlékeztetőül: 1 hektár egy 100*100 m-es területnek felel meg. 
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(szűrőtartomány) felvétele nem jár pontveszteséggel. Amennyiben egy műveletet csak az adatok egy lo-
gikailag elkülöníthető részére kell elvégezni, akkor ezek azonosításához nem használhatod fel, hogy 
ezek az adatok aktuálisan a táblázat mely celláiban helyezkednek el. 

A. Hozd létre a forrásból a mellékelt mintának megfelelően a varos munkafüzetet, és abban a Vá-
rosok nevű munkalapot! A munkalapot a főváros, a fővárosi kerület, a megyei jogú város, a megyeszékhely és a 
város (vagy ezek kombinációi) jogállású helységek alkotják. Pontosan kövesd a formátumokat, de az 
egyes oszlopok színét elegendő a mintához hasonlónak választanod! 

B. Ezertől ezresével húszezerig, húszezertől ötezresével egészen 100 ezerig, onnan pedig tízezresével 
200 ezerig hozz létre tartományhatárokat! Készítsd el AA5-től azt a táblázatot, amelyből leolvasható, 
hogy hány település esik a fenti határok által létrehozott tartományokba! Ne használj segédcellát! 

C. Az előző feladat eredményei alapján készíts oszlopdiagramot a települések lakosságszám szerinti 
megoszlásáról, a Lakosság szerinti megoszlás nevű, diagram típusú munkalapon! A 
formázással nem kell sokat foglalkoznod, de mivel a tartományok különböző szélességű sávokat (ezres, 
ötezres...) ölelnek fel, ezek eltérését azzal is hangsúlyozd ki, hogy tartományonként eltérő, egyre sötéte-
dő piros színnel formázd az oszlopokat! 

D. Érd el, hogy a táblázatban minden megyeszékhelynek félkövér, minden megyei jogú városnak pedig 
dőlt karakterekkel jelenjen meg minden adata! Ne használd ki, hogy most éppen minden megyeszékhely 
egyúttal megyei jogú város is, megoldásod készüljön fel ettől eltérő esetekre is! A megoldáshoz ne hasz-
nálj segédcellát! 

A következő feladatokra a városok táblázata alatti területen válaszolj, a mintához hasonló formában! A 
munkádat csak akkor tudjuk értékelni, ha a megoldásodnál mindenütt egyértelműen jelzed, hogy az me-
lyik részfeladathoz kapcsolódik! 

E. Hány olyan település van, amelynek jogállása egyszerűen „város”? A megoldáshoz ne használj segéd-
cellát! 

F. Hány olyan helység van, ahol román és roma önkormányzat is van? A megoldáshoz ne használj se-
gédcellát! 

G. Hányan laknak összesen Veszprém megye 3000-nél kevesebb lakással rendelkező településein? A 
megoldáshoz ne használj segédcellát! 

H. Melyik nemzetiségi önkormányzatból van legtöbb a budapesti kerületekben? Ha több ilyen lenne, 
akkor a cellában a „Több ilyen van!” szöveg jelenjen meg! A megoldáshoz nemzetiségi önkormányza-
tonként 1-1 segédcellát használhatsz! 

I. Hány helység kistérségének és járásának ugyanaz a neve? Megoldásod többet ér, ha nem használsz se-
gédcellát! 

J. Hány kettős jogállással rendelkező város van? Ne használd ki, hogy ez most éppen mindenütt megye-
székhely, megyei jogú város módon fordul elő, megoldásod készüljön fel ettől eltérő esetekre is! A megol-
dáshoz ne használj segédcellát! 

K. Melyik Zala megyei település a legnépesebb? Ha több ilyen lenne, akkor a cellában a „Több ilyen 
van!” szöveg jelenjen meg! Megoldásod többet ér, ha nem használsz segédcellát! 

L. Hány olyan helység van, ahol legalább három nemzetiségi önkormányzat működik? A megoldáshoz 
ne használj segédcellát! 

M. Melyik megyei jogú városban található a legkevesebb lakás? Ha több ilyen lenne, akkor a cellában a 
„Több ilyen van!” szöveg jelenjen meg! Megoldásod többet ér, ha nem használsz segédcellát! 

N. Mennyivel nőtt a városok összterülete a 2013-as várossá nyilvánítások következtében? A szükséges 
adatokat a hnk-2014-varosok.pdf fájlban találod. Megoldásod többet ér, ha nem használsz 
segédcellát! 
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O. Hány olyan Békés megyei település van, amelynek a kistérségi székhelye egyúttal a járási székhelye is, 
és legalább minden 2. emberre jut egy lakás? Megoldásod többet ér, ha nem használsz segédcellát! 

P. Melyik az a fővárosi kerület, ahol a népsűrűség az országos népsűrűség, 126,8 fő/km² százszorosát is 
meghaladja3? Ha több ilyen lenne, akkor a cellában a „6 ilyen fővárosi kerület is van!” szöveg jelenjen 
meg (természetesen a helyes számértékkel)! Megoldásod többet ér, ha nem használsz segédcellát! 

Értékelés: 

A.    9 pont 
Van varos munkafüzet, és abban a Városok munkalap, városadatokkal. 1 pont 
A táblázatban csak a megengedett sorok szerepelnek, 1 pont 
azok viszont mindannyian, 1 pont 
minden mező szerepel. 1 pont 
A táblázat rovatfeje mindenütt rendben, 1 pont 
az oszlopok színezése mindenütt rendben, 1 pont 
a cellaigazítások mindenütt rendben, 1 pont 
a szegélyezés mindenütt rendben. 1 pont 
A táblázat mindenben rendben. 1 pont 

B. Pont csak segédcella nélküli megoldás esetén adható! 5 pont 
A megadott helyen van a megadott határokhoz felépített táblázat, 1 pont 
szerepel az „afölött” sor is,  1 pont 
A gyakoriság értéke helyes függvénnyel jó egy cellára, 1 pont 
200e-ig minden cellára, 1 pont 
az összes cellára. 1 pont 

C.    6 pont 
Oszlopdiagram van, a megfelelő című, diagram típusú munkalapon, 1 pont 
adatsor rendben (a „200e fölött” is), 1 pont 
tengelyek, tengelyfeliratok mindenütt rendben. 1 pont 
Minden oszlop színe piros, 1 pont 
egy-egy „tartományrészen” belül egyforma színűek, 1 pont 
a 4 „tartományrész” oszlopai egyre sötétebbek. 1 pont 

D. Pont csak segédcella nélküli megoldás esetén adható! 9 pont 
A feltételes formázás feltétele egyik esetben egy cellára rendben, 2 pont 
egy teljes sorra rendben, 1 pont 
egy teljes oszlopra rendben, 1 pont 
mindenütt rendben, 1 pont 
a formátum is rendben. 1 pont 
A feltételes formázás egy másik esetben mindenben rendben, 1 pont 
a feltételes formázás mindenütt mindenben rendben. 2 pont 

E. Pont csak segédcella nélküli megoldás esetén adható! 3 pont 
Feltétel rendben, 1 pont 
tartomány rendben, 1 pont 
a megoldás rendben 1 pont 

F. Pont csak segédcella nélküli megoldás esetén adható! 4 pont 
Az egyik önkormányzatra vonatkozó feltétel rendben, 1 pont 
a másik önkormányzatra vonatkozó feltétel rendben, 1 pont 

                                                 

3 Ügyelj a mértékegységekre! 
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tartomány rendben, 1 pont 
a megoldás rendben 1 pont 

G. Pont csak segédcella nélküli megoldás esetén adható! 4 pont 
A megyenévre vonatkozó feltétel rendben, 1 pont 
a lakásszámra vonatkozó feltétel rendben, 1 pont 
az összegzési tartomány rendben, 1 pont 
a megoldás rendben 1 pont 

H. Pont csak akkor adható, ha (legfeljebb) a megengedett segédcellákat használta! 9 pont 
Az egyik nemzetiségi önkormányzatnak az összes kerületre összegzése rendben, 1 pont 
az összes nemzetiségi önkormányzatnak az összes kerületre összegzése rendben, 1 pont 
az összegzés mindenütt logikai vizsgálat (jogállás = fővárosi kerület) alapján  
történt, nem pedig a kerületek adatainak kijelölésével. 1 pont 
A legnagyobb érték meghatározása rendben, 1 pont 
a legnagyobb érték előfordulási darabszámának meghatározása rendben, 1 pont 
elágazási feltétel rendben, 1 pont 
„Több ilyen van!” esetén a függvény értéke rendben, 1 pont  
egy maximum esetén a megfelelő önkormányzat meghatározása rendben, 1 pont  
a függvény mindenütt rendben. 1 pont 

I.    6 pont 
A megfelelő értékek egyezőségének vizsgálata rendben, 2 pont 
összeszámlálás rendben, 1 pont 
nem használt segédcellát. 3 pont 

J. Pont csak segédcella nélküli megoldás esetén adható! 6 pont 
A megyeszékhely, megyei jogú város párosra az eredmény jó, 1 pont 
a feltétel más párosokra is figyel, 1 pont 
a feltétel minden más párosra (vagy akár többesre is) figyel, 1 pont 
az eredmény minden lehetséges esetre rendben van. 3 pont 

K.    10 pont 
A megyére vonatkozó feltétel rendben, 1 pont 
a feltételnek megfelelő maximális népesség meghatározása rendben, 2 pont 
a legnagyobb érték előfordulási darabszámának meghatározása rendben, 1 pont 
elágazási feltétel rendben, 1 pont 
„Több ilyen van!” esetén a függvény értéke rendben, 1 pont  
egy maximum esetén a megfelelő település meghatározása rendben, 1 pont  
a függvény mindenütt rendben. 1 pont 
A fenti pontok legalább felét megszerezte, és sehol nem használt segédcellát. 2 pont 

L. Pont csak segédcella nélküli megoldás esetén adható! 5 pont 
Az ugyanazon helység legalább három önkormányzatára vonatkozó feltétel rendben, 1 pont 
a szűrőtartomány rendben, 1 pont 
a szükséges mező kiválasztása rendben, 1 pont 
a függvény mindenütt rendben. 2 pont 

M.    11 pont 
A megyei jogú város szerepel feltételként, 1 pont 
a megyei jogú város helyesen szerepel feltételként (nem csupán kezdetként), 2 pont 
a feltételnek megfelelő minimális lakásszám meghatározása rendben. 1 pont 
A legkisebb érték előfordulási darabszámának meghatározása rendben, 1 pont 
elágazási feltétel rendben, 1 pont 
„Több ilyen van!” esetén a függvény értéke rendben, 1 pont  
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egy minimum esetén a megfelelő megyei jogú város meghatározása rendben, 1 pont  
a függvény mindenütt rendben. 1 pont 
A fenti pontok legalább felét megszerezte, és sehol nem használt segédcellát. 2 pont 

N.    11 pont 
A hnk-2014-varosok.pdf fájlból a 2013-ban várossá nyilvánított  
települések közül egy rendben, 1 pont 
a 2013-ban várossá nyilvánított települések közül több rendben, 1 pont 
a 2013-ban várossá nyilvánított települések közül mind rendben. 2 pont 
A települések feltételbe foglalása rendben   
(pontosan ezek 18-an felelnek meg, pl. Abaújszántó nem!). 2 pont 
Az összegző függvény rendben. 2 pont 
A fenti pontok legalább felét megszerezte, és sehol nem használt segédcellát. 3 pont 

O.    9 pont 
A megyére vonatkozó feltétel rendben, 1 pont 
a székhelyek egyezőségére vonatkozó feltétel rendben, 1 pont 
a lakos/lakás arány <= 2 feltétel rendben, 2 pont 
a feltételek összekapcsolása rendben. 1 pont 
A szükséges mező kiválasztása és a darabszámot adó függvény rendben. 1 pont 
A fenti pontok legalább felét megszerezte, és sehol nem használt segédcellát. 3 pont 

P.    13 pont 
A fővárosi kerületekre vonatkozó feltétel rendben, 1 pont 
a népsűrűségre vonatkozó reláció rendben, 2 pont 
a népsűrűségnél a képlet a ha/km² váltószámra figyel. 1 pont 
A feltételek meghatározása mindenütt logikai vizsgálat (jogállás = fővárosi kerület)   
alapján történt, nem pedig a kerületek adatainak kijelölésével. 1 pont 
A legalább százszoros érték előfordulási darabszámának meghatározása rendben, 1 pont 
elágazási feltétel rendben, 1 pont 
„Több ilyen van!” esetén a darabszám kiszámítása rendben, 1 pont  
„Több ilyen van!” esetén a mondatba fűzés rendben, 1 pont  
egyetlen legalább százszoros érték esetén a megfelelő kerület meghatározása rendben, 1 pont  
a függvény mindenütt rendben. 1 pont 
A fenti pontok legalább felét megszerezte, és sehol nem használt segédcellát. 2 pont 

5. feladat: Magyarország városai (80 pont) 

A leendő adatbázisunkban Magyarország helységeinek néhány adata fog szerepelni. A teljesség kedvéért 
a városok mellett a nagyközségek és a községek adatai is rendelkezésre állnak. Ezekkel kapcsolatban kell 
majd feladatokat megoldanod. Az adatok forrása a Központi Statisztikai Hivatal jelentése4 volt. 

Az adatbázisba szánt adatokat az „adat-ab-varos.rtf” és az „adat-ab-varos-
helysegek.txt” fájlokban találod. 

Figyelem! A megoldásod során gondoskodj arról, hogy az előállított eredmények (lekérdezés, jelentés 
vagy űrlap) feliratában értelmes magyar szavak legyenek, és csak az igényelt információk jelenjenek meg, 
mégpedig a kért sorrendben! 

A megoldás során különböző típusú objektumok keletkezhetnek: lekérdezés, űrlap vagy jelentés. Ezeket 
mindig úgy mentsd el, hogy a nevük első karaktere a feladat betűjele legyen! Például, ha egy feladat „X” 
jelű és egy űrlap is és egy lekérdezés is szükséges hozzá, akkor egy lehetséges elnevezés: „X” nevű űrlap 
és „X_segéd” nevű lekérdezés. 

                                                 

4 http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2014.pdf  

http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2014.pdf
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A. Hozd létre a szükséges adatbázist a kapott szöveges adatok tanulmányozása után! Az adatbázis neve 
„varos” legyen! Jó tanácsok:  

 Hozd létre a szükséges táblákat! Ne feledkezz meg arról, hogy a tábláknak legyen elsődleges 
kulcsa is! A táblák neve legyen kifejező! 

 A táblák mezőit a kapott tárolandó adatok alapján alakítsd ki! A mezőnevek legyenek be-
szédesek! A mezők típusát és méretét úgy válasszad meg, hogy illeszkedjen a kapott adatok-
hoz, és a későbbi importáláskor majd ne veszítsünk információt! 

 A táblákban ne tárolj (újabb) olyan adatot, amit ki lehet számítani a többi betervezett adat-
ból (pl. lekérdezéssel)!  

 Kerüld el a felesleges többszörös adattárolást (azaz ne legyen redundancia)! 

 A táblák közötti kapcsolatokat be kell tervezni a rendszerbe, ellenőrizd és gondoskodj erről! 
A megfelelő táblák közötti kapcsolatokat állítsd be az adatbázisban! A kapcsolatok beállítá-
sánál gondoskodj arról, hogy azok egy későbbi adatbevitelnél, importálásnál ellenőrzésre is 
kerüljenek (hivatkozási integritás, másként idegen kulcs megszorítás)! 

 Az adatok természete alapján, amennyiben szükségesnek látod, állíts be a táblákban további 
megszorításokat is! (Ahol érvényességi szabályt adsz meg, ott ne feledkezz meg értelmes hi-
baüzenet megadásáról sem, ha az lehetséges!)  

B. Importáld a kapott adatokat a létrehozott adatbázisodba! Ne feledkezz meg a táblák közötti kapcso-
latokat biztosító adatokról sem! 

C. Készíts jelentést „A főváros és a megyék területe, lakónépessége és a lakások száma” címmel! Azaz a 
helységekhez tartozó háromféle számadat „megyénként” összegezve jelenjen meg! Ügyelj arra, hogy a 
budapesti adatok külön, de ne duplán kerüljenek a statisztikába! Készítsd el a régiónkénti és a jelentés 
végén a teljes magyarországi összesítést is! Az adatok nevek szerint növekvő sorrendben szerepeljenek a 
listában! Az adatok legyenek láthatóak, olvashatóak! Az elkészült jelentésről készíts PDF formátumú 
fájlt „C.pdf” néven! A jelentés elejének fotóját a minták között megtalálod. Ezen minden kívánt adat 
szerepel, az elrendezésükre pedig csak egy lehetséges példát mutat. 

D. „A helységek száma megyénként a helység jogállása szerint” listája. Készíts lekérdezést, amely kiadja 
megyénként egy sorban a helységek számát összesen és jogállás szerint is külön oszlopban! A lista le-
gyen a megye neve szerint növekvő sorban! 

Elvárások a megoldáshoz: 

 Vigyázat, Budapest, mint főváros önálló „megye”, külön sorban szerepeljen!  
 A megye neve után a megyebeli összes helység számát szeretnénk látni. Ezt követi csak a 

különböző „kategóriájú”, azaz jogállású települések száma, egy-egy oszlopban. 
 A munkád akkor ér többet, ha meg tudod oldani azt is, hogy jogállás szerint az alábbi sor-

rend valósuljon meg: főváros, megyei jogú város, város, nagyközség, község. 

E. Készíts lekérdezést, amely megjeleníti a „jelentősebb” helységeket: a fővárost, a fővárosi kerületeket 
és a megyei jogú városokat! 

Elvárások a megoldáshoz: 

 A látni kívánt adatok: helység neve, jogállása, megyéje neve, megyeszékhely-e, és végül a há-
rom ismert számadat: terület, ott lakó lakosok száma és a lakások száma. 

 Megyéje neve helyén a kerületeknél egy mínuszjel látszódjék! 
 „Megyeszékhely-e” oszlopban csak az ilyeknél jelenjen meg a „megyeszékhely” szöveg! 
 A lista legyen rendezett a megyéje neve, azon belül a helység neve szerint növekvő sorban! 

F. Az az elképzelésünk, hogy a kistérségek sohasem nyúlnak át megyehatáron. Ha ez valóban így van, 
akkor egy ellenőrzés után a kistérségek adatait ki lehet bővíteni egy új mezővel. A mező tartalma a kis-
térség megyekódja lehet. Sőt, egy paranccsal automatikusan fel is lehet tölteni. 

Feladataid tehát: 
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 Készíts lekérdezést, amely megjeleníti a kistérségekhez tartozó megyék számának maximu-
mát! Az eredmény remélhetően 1 lesz. (A fővárostól most nyugodtan tekintsünk el.) 

 Egészítsd ki a kistérségek adatait a megyéje kódjához alkalmas mezővel! 
 Készíts lekérdezést, amelyik automatikusan feltölti a helyes megyekódokkal a létrehozott új 

mezőt! 

G. Készíts lekérdezést, amely kiíratja azokat a helységeket, amelyek egyben kistérségi és járási székhe-
lyek is, és ugyanannyi helység tartozik hozzá a kistérségben és a járásban! Jelenítsd meg a székhely ne-
vét, a darabszámot, a járáskódot és a kistérségkódot! A lista legyen névsorban! 

H. Készíts lekérdezést, amely kiíratja a 15 legsűrűbben lakott helységet! Ne vedd figyelembe a fővárosi 
kerületeket! Jelenítsd meg a helység nevét, a lakosok számát, a területet, a népsűrűséget (fő / hektár) és 
a helység jogállását! 

I. Készíts lekérdezést, amely kiíratja a fővárosi kerületek nevét, lakosainak számát és a lakosság százalé-
kos értékét Budapest lélekszámához viszonyítva! A kerületek a százalékos adatok csökkenő sorrendjé-
ben jelenjenek meg! 

J. Készíts egy kezdőűrlapot (ez az adatbázis megnyitásakor magától nyíljon ki), melynek segítségével a 
feladatokat ellenőrizni lehet (el lehet indítani róla az összes további, általad létrehozott lekérdezést, űr-
lapot és jelentést)! A gombok felirata a feladat betűjelét is tartalmazza! Az űrlapon legyen egy kilépő 
gomb is, melynek megnyomására az űrlap bezáródik! 

Értékelés: 

A1.   összesen 3 pont  
Adott néven létezik az adatbázis, és beszédesek a nevek; 1 pont 
„tHelyseg”, „tMegye”, „tKisterseg”, „tJaras” táblából 2 van; 1 pont 
„tHelyseg”, „tMegye”, „tKisterseg”, „tJaras” tábla mindegyike van. 1 pont 

 
Egy lehetséges megoldás vázlata, a javításhoz, segítségként 

A2.   összesen 5 pont  
A „tHelyseg” táblában van elsődleges kulcs; 1 pont 
legalább 5 mező szerepel benne, helyes típussal és mérettel; 1 pont 
mind a 9 mező szerepel benne; 1 pont 
nincs felesleges mező és beszédesek a nevek; 1 pont 
mezők típusa és mérete mindenhol rendben. 1 pont 

A3.   összesen 3 pont 
A „tMegye” táblában van helyes elsődleges kulcs; 1 pont 
minden mező szerepel benne helyes típussal; 1 pont 
nincs felesleges mező és beszédesek a nevek és 
a mezők mérete rendben. 1 pont 
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A4.   összesen 3 pont 
A „tKisterseg” táblában van helyes elsődleges kulcs; 1 pont 
minden mező szerepel benne helyes típussal; 1 pont 
nincs felesleges mező és beszédesek a nevek és 
a mezők mérete rendben. 1 pont 

A5.   összesen 3 pont 
A „tJaras” táblában van helyes elsődleges kulcs; 1 pont 
minden mező szerepel benne helyes típussal; 1 pont 
nincs felesleges mező és beszédesek a nevek és 
a mezők mérete rendben. 1 pont 

A6.   összesen 5 pont 
Van legalább egy helyen kötelezőség megadva, ahol értelmes,  
azaz tud ilyenről és használta  
(pl.: helység tábla neve, megye kódja, kistérségének kódja vagy 
 Megye tábla kódja, székhelye vagy kistérség tábla kódja, székhelye vagy 
 Járás tábla kódja, székhelye); 1 pont 
van legalább egy helyen feltétel megadva, ahol értelmes, azaz tud ilyenről  
és használta (pl.: Terület  (hektár) >0); 1 pont 
legalább egy idegen kulcs megszorítás „tHelyseg” táblából kiindulva a másik 3 felé 
(ahol lehet, hivatkozási integritás) beállítva; 1 pont 
az összes „tHelyseg” táblából kiindulva a másik 3 felé idegen kulcs megszorítás  
beállítva (teljesen korrekt a szerkezet); 1 pont 
foglalkozik legalább 1 helyen a „tHelyseg” felé ható 3 megszorítással (székhelyek). 1 pont 

B.    összesen 4 pont 
A megye, kistérség és járás táblából 2 importálása megtörtént; 1 pont 
a megye, kistérség és járás táblából mind a 3 importálása megtörtént; 1 pont 
az összes helység legalább 5 mezője bent van; 1 pont 
minden importálás rendben. 1 pont 

C.    összesen 8 pont 
Jó az adatforrás, a szükséges mezők megvannak 
és Budapest és Pest megye is megjelenik külön és jó adatokkal; 2 pont 
van jelentés, jó adatforrásból és csak a szükséges mezők  látszódnak; 1 pont 
a csoportok jól megvannak, bennük a mezők, de csak ami kell,  
és a csoporton belüli rendezés jól be van állítva; 1 pont 
mindhárom kívánt mezőre megjelenik a kívánt csoportstatisztika; 1 pont 
a jelentés végén is megjelenik a kívánt 3 összesített statisztika; 1 pont 
a jelentésben a feliratok jók és látszódnak, a jelentés neve is rendben és  
a mezők tartalma olvasható a jelentésben és a számok ezres tagolással jelennek meg; 1 pont 
a PDF formátumú fájl elkészült a jelentésből és jó néven van mentve. 1 pont 

D.    összesen 8 pont 
A megyenevek pontosan egyszer látszódnak, és 
legalább egy összesítő oszlopot elkészített (akár megye összes, akár egy jogállásra); 2 pont 
az előzőek és van  megye összes, van legalább egy jogállásra összesítés; 1 pont 
az összes 5 jogállásra is van összesítés; 1 pont 
az 5 jogállásra az összesítés a kért sorrendű; 2 pont 
Budapest sora, 1 helység, ami főváros rendben; 1 pont 
a név szerinti rendezés beállítva és minden rendben  
(pl. feliratok jók, összesítés a 2. oszlop). 1 pont 
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E.    összesen 6 pont 
A kívánt mezők látszódnak az elvárt táblák alapján és akár  
a „Megyéje neve” és a „Megyeszékhely-e” extra kérései nélkül; 1 pont 
a „Megyéje neve” és a „Megyeszékhely-e” extra kérései közül az egyik rendben van; 1 pont 
a „Megyéje neve” és a „Megyeszékhely-e” extra kérései mindkettő rendben van; 2 pont 
a rekordok szűrése rendben van és  
az összetett rendezés beállítva és a mezők kívánt sorrendje rendben van; 1 pont 
minden rendben (pl. feliratok jók). 1 pont 

F.     összesen 8 pont 
Az egyértelmű megyéhez tartozás jegyében nincs maximum, de  
előállítja helyesen kistérségenként a darabszámot; 2 pont 
látszódik a maximum helyesen, akkor az előző pontot is megadva jár ez a pontszám is ; 1 pont 
a kistérségek adatai szerkezetébe felkerül a megyekód mező, jó a típus is; 1 pont 
UPDATE parancs a létrehozott mezőre; 1 pont 
értékadó utasítás jó mezőre, jó értékkel legalább 1 kistérség rekordra jó ; 1 pont 
értékadó utasítás jó mezőre, jó értékkel legfeljebb 1 rekordra nem jó (pl.”Budapesti”-re); 1 pont 
a teljes feladat rendben van. 1 pont 

G.    összesen 9 pont 
A kívánt mezőkből látszódik a közös székhely neve; 3 pont 
megjelenik a járás és a kistérség kódja; 1 pont 
kiszámítódik a darabszám helyesen; 2 pont 
a darabszám egyezése is ellenőrzésre kerül; 1 pont  
a rendezés beállítva és a mezők kívánt sorrendje rendben van; 1 pont 
minden rendben (pl. feliratok jók). 1 pont 

H.    összesen 6 pont 
A kívánt mezőkből látszódik a helység neve, a lakosok száma és a terület; 1 pont 
a népsűrűség kiszámításra kerül és megjelenik; 1 pont 
a kerületek ki vannak zárva és a jogállás megjelenik; 1 pont 
TOP vagy KIMIT záradék van, 15-re és a rendezés iránya jó; 2 pont  
a mezők kívánt sorrendje rendben van és 
minden rendben (pl. feliratok jók). 1 pont 

I.     összesen 5 pont 
A kívánt mezőkből látszódik a helység neve, a lakosok száma és 
csak a kerültek jelennek meg; 1 pont 
a százalékos érték jól kiszámításra kerül és megjelenik; 2 pont 
a mezők kívánt sorrendje rendben van és  
a rendezés is be van állítva a százalékra csökkenőre;  1 pont 
minden rendben (pl. feliratok jók). 1 pont 

J.     összesen 4 pont 
Legalább kettő, a versenyző által megoldott lekérdezésre, űrlapra vagy jelentésre  
szerepel működő, helyesen feliratozott indítógomb; 1 pont 
ha minden, a versenyző által megoldott lekérdezésre, űrlapra és jelentésre is  
szerepel működő, helyesen feliratozott indítógomb (teljesség a saját munkájában); 1 pont 
ha az űrlap kezdőűrlap és jó a bezáró gomb; 1 pont 
minden rendben van (az összes előző pontot megkapta,  
azaz lehet hiányzó vagy hibás megoldása, még attól a pont járhat). 1 pont 
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6. feladat: A Dunakanyar híresebb városai (25 pont)5 

A mellékelt minta alapján készíts honlapot a Dunakanyar városairól! Azon tulajdonságokat, amelyek a 
mintán nem (jól) látszanak, külön részletezzük. 

 Az oldal minden szövege Arial betűtípusú. 

 Az oldalak böngészőben megjelenítendő címe A Dunakanyar híresebb városai. 

 Az oldalakat index.html, esztergom.html, visegrad.html, vac.html és end-
re.html néven kell elmenteni! 

Minden oldalra igaz: 

 az oldal háttérszíne: #0A6091, 

 a tartalom 800 képpont szélességű blokkban található, szegélyének a színe: #7BC0E8, vastagsá-
ga: 5 képpont, 

 a navigáló menüben az aktuális oldal menüpontja fekete színű, és nem kell rá hivatkozást tenni, 

 a törzsszöveg sorkizárt igazítású, 

 a Duna vonalát ábrázoló kép szegélye 1 képpont vastag (#7BC0E8 színű), 500 képpont magas 
és 200 képpont széles, 

 az oldal tartalmi részében látható címek kettes címsorúak, színük #0A6091, 

 Az oldal fejlécének háttere dunakanyar.jpg, „A Dunakanyar híresebb városai” szöveg fe-
hér színű, és 1-es címsor. 

Az egyes oldalakon a városokat bemutató képek méretei képpontban megadva a következők: 

 Esztergom: 540 x 210 

 Visegrád: 540 x 400 

 Vác: 540 x 210 

 Szentendre: 540 x 160 

Értékelés: 

A honlap általános megjelenése:  15 pont 

A. Mindegyik oldalon helyes a karakterkódolás: az ékezetes betűk helyesen jelennek meg 1 pont 

B. Minden oldalon helyes a cím (A Dunakanyar híresebb városai) 1 pont 

C. Legalább három oldal esetén az oldal háttérszíne: #0A6091 1 pont 

D. Mindegyik oldal megfelelő betűtípusú (Arial) és a törzsszövegek sorkizárt igazításúak 1 pont 

E. Legalább három oldalra igaz, hogy a tartalom egy olyan blokkban helyezkedik el, melynek szélessége 
800px, háttérszíne fehér; 5 képpontos, megadott színű, (7BC0E8) szegélye van; szerepel a kért mó-
don megadott lábléc 1+1+1 pont 

F. A navigációs menü minden oldalon megfelelő link szövegekkel szerepel; az oldalak közötti navigáció 
működik  1+1 pont 

G. Legalább három oldalon szerepel a Duna vonalát bemutató kép, megfelelő méretben és szegéllyel; 
minden oldalon a mintának megfelelő, az adott város Duna menti elhelyezkedését bemutató kép 
szerepel megfelelő méretben és szegéllyel; a kép jobbra igazított, a szöveg balról futja körbe; a kép 
bal és jobb oldalánál a mintának megfelelő távolság van 1+1+1+1 pont 

                                                 

5 Forrás: http://hu.wikipedia.org/ 

http://hu.wikipedia.org/
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H. Minden oldalon megfelelő oldal fejléc szerepel a kért képpel, a mintán látható méretben; „A Duna-
kanyar híresebb városai” felirat fehér színű 1-es címsor, nagyobb betűméretű, mint az oldalon sze-
replő többi cím 1+1 pont 

Főoldal (index.html)  2 pont 

I. A szövegek a mintának megfelelően bekezdésekre tagoltak, a 2-es címsorok a megfelelő szövegekkel 
és színnel (#0A6091) 1 pont 

J. Van (számozatlan) lista a megfelelő szövegekkel 1 pont 

Esztergom (esztergom.html)  2 pont 

K. A szövegek a mintának megfelelően bekezdésekre tagoltak, az „Esztergom” cím 2-es címsorú, és 
megfelelő színű (#0A6091) 1 pont 

L. Az Esztergomot bemutató kép a szöveg után, a megfelelő méretben van (540 x 210 képpont) 1 pont 

Visegrád (visegrad.html) 2 pont 

M. A szövegek a mintának megfelelően bekezdésekre tagoltak, a „Visegrád” cím 2-es címsorú, és meg-
felelő színű (#0A6091) 1 pont 

N. A Visegrádot bemutató kép a szöveg után, a megfelelő méretben van (540 x 400 képpont) 1 pont 

Vác (vac.html) 2 pont 

O. A szövegek a mintának megfelelően bekezdésekre tagoltak, a „Vác” cím 2-es címsorú, és megfelelő 
színű (#0A6091) 1 pont 

P. A Vácot bemutató kép a szöveg után, a megfelelő méretben van (540 x 210 képpont) 1 pont 

Szentendre (endre.html) 2 pont 

Q. A szövegek a mintának megfelelően bekezdésekre tagoltak, a „Szentendre” cím 2-es címsorú, és 
megfelelő színű (#0A6091) 1 pont 

R. A Szentendrét bemutató kép a szöveg után, a megfelelő méretben van (540 x 160 képpont) 1 pont 

Elérhető összpontszám: 300 pont + 100 pont a 2. fordulóból 


