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középszint, adatbázis-kezelés, műveletek gyakorlása 
Nyissuk meg a kozepszint nevű adatbázist! 

importálás 
01 - Importáljuk az elso.txt állományt új táblába! 

02 - A text fájl UTF-8 kódolással készült. 

03 - A szöveg állomány első sorában az oszlopnevek állnak. 

04 - Az id oszlop legyen az új tábla elsődleges kulcs mezője! 

05 - Állítsuk át a belepett, a terites és a vezeto nevű oszlopok adattípusát! 

06 - A tábla neve első legyen! 

táblák 
07 - Nevezzük át az első táblát! Az új név elso legyen! 

08 - Nyissuk meg tervező nézetben a masodik táblát! Ezt a táblát szintén az elso.txt állomány importálásával 

hoztam létre, de az importálás során nem állítottam be az elsődleges kulcs mezőt és nem módosítottam a 

felajánlott adattípusokat. 

09 - Az id mező legyen a tábla elsődleges kulcs mezője! 

10 - Módosítsuk a belepett, a terites és a vezeto mezők adattípusát! Az új típusok, sorrendben, a következők 

legyenek: Dátum/Idő, Szám és Igen/Nem! 

11 - Az adatvesztésre figyelmeztető üzenetek ellenére mentsük a változtatásokat! 

12 - Nyissuk meg a masodik táblát adatlap nézetben! Melyik mezőben törlődtek az adatok? 

13 - Töröljük a masodik táblát! 

14 - Nyissuk meg a harmadik táblát tervező nézetben! A tábla a már megismert mezőket tartalmazza, helyes 

adattípusokkal, de hiányzik belőle a kulcs mezőnek alkalmas mező. Hozzunk létre számláló adattípusú, 

elsődleges kulcs mezőt, id néven! 

kapcsolatok 

15 - Hozzuk létre a kapcsolatokat egy autós adatbázis táblái között! A táblák gépkocsik- (#auto), javításaik- 

(#javitasok) és szervizük (#szervizek) adatait tárolják. Minden gépkocsinak megvan a saját szervize és 

csak abban történhetnek a javításai. 

16 - Hozzuk létre a kapcsolatokat egy színházi adatbázis táblái között! A táblák színeszek- (&szineszek), 

szerepeik- (&szerepek) és a játszott színdarabok (&darabok) adatait tárolják. 

feltételek 

17 - Válaszoljunk „lekérdezéssel” a feltett kérdésekre! A kérdések az emberek tábla adataira vonatkoznak. A 

lekérdezés eredményében csak azok a mezők jelenjenek meg, amelyek a feltett kérdésre „válaszolnak”! 

A személyi száma (szemszam) alapján állapítsuk meg Váradi Ariel (nev) nemét! (Ha a személyi szám 

első karaktere egy vagy három, akkor férfi, különben nő.) 

18 - Kik azok (nev ABC sorrendben, szemszám),  akik nem Tápiószőlősön laknak (feltétel: lakhely 

tagadással)? 

19 - Egy Márkó (nev) keresztnevű férfi is található a táblában. Mi a vezetékneve (nev)? 

20 - Sok ember nevében szerepel a „vár” (nev) karakterlánc. Listázzuk ezeket a neveket! 

21 - Ötvenkét ember névében (nev) a második karakter az „a” betű. Listázzuk ezeket a neveket! (Nem is 

ötvenkettő hanem hatvanegy! Igen, a magyar ABC kétkarakteres betűi miatt. Ha a kérést pontosan 

teljesíteni akarjuk, akkor a feltétel a Like "[!csgylynysztyzs]a*" lesz. A szögletes zárójel egy karaktert 

helyettesit, amely nincs, a felsoroltak között. A „nincs”-t a felkiáltójel jelenti.) 

22 - Jelenítsük meg a családos (csalados) emberek összes tárolt adatát, életkor szerint növekvő sorrendben! 

Másként fogalmazva, a listában felül legyenek a fiatalok, alul meg az öregek! 

23 - Jelenítsük meg a kétgyerekesek (gyerek) nevét (nev) és családi állapotát (családos)! 
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24 - Jelenítsük meg a férfiak (szemszám) összes tárolt adatát (* név szerint ABC sorrendben)! (A férfiak 

személyi száma egyessel vagy hármassal kezdődik.) 

25 - Listázzuk a megtakarítás nélküliek (megtakaritas) nevét (nev) és személyi számát (szemszám)! 

26 - Készítsünk listát a megtakarításokról (nev, megtakaritas)! 

27 - Ki (nev) született (szuldatum) 1986. január tizenhetedikén? 

28 - Ki (nev) jelentkezett be 2021.03.02-án kilenc és tizenhét óra között (bejelentkezett)? (Feltétel: Between 

And-del.) 

29 - Ki (nev) lakik (lakhely) a születési helyén (szulhely)? Jelenítsük meg a születési helyet (szulhely) is! 

30 - Készíts listát az érdi, fóti, gödi és váci (lakhely, feltétel In-nel) egy, három és ötgyerekesekről (gyerek, 

feltétel Or-ral)! A listában szerepeljen a név (nev) a lakhely (lakhely) és a gyerekszám (gyerek)! 

31 - Készítsünk közös listát a Fóton születettekről (szulhely) és a fóti lakosokról (lakhely)! A listában 

szerepeljen a név (nev), a születési hely (szulhely) és a lakhely (lakhely)! 

32 - Készítsünk listát a nem Budapesten születettekről (szulhely Not-tal), akik Budapesten laknak (lakhely)! 

A listában szerepeljen a név (nev ABC sorrendben) a születési hely (szulhely) és a lakhely (lakhely)! A 

szulhely és a lakhely mezőkben a „Budapest” bejegyzések kerülettel együtt szerepelnek, „Budapest 

<római szám>. kerület” formában. 

33 - Készítsünk listát azokról, akik nem voltak bejelentkezve (bejelentkezett, kijelentkezett) 2021. 03. 02-án!  

A listában szerepeljen a név (nev) a bejelentkezés dátuma és időpontja (bejelentkezett növekvő 

sorrendben) és a kijelentkezés dátuma és időpontja (kijelentkezett)! A táblában rögzített időszakban 

mindenki csak egyszer jelentkezett be! 

számított mező 

34 - Hozzunk létre lekérdezést az emberek tábla alapján! Készítsünk számított mezőt emberekaz néven, amely a 

személyi számból (szemszám) és az iskolai végzettségből (iskola) áll! A két adatot kötőjel kapcsolja 

össze! 

35 - Készítsünk számított mezőt eves néven, amelyben kiszámoljuk, hány évesek az emberek! Az aktuális 

dátum (Date függvény) éveinek számából (Year függvény) kivonjuk a születési dátum (szuldatum) 

éveinek számát! 

36 - Hozzunk létre számított mezőt, negyedev néven, amely kiszámolja az emberek születésnapjának 

(szuldatum) negyedévét! (Egy dátum hónapjainak számát a Month függvénnyel képezhetjük. A 

tizedestört egész részét az Int függvény adja eredményül. A képletben csak ezt a két függvényt kell 

alkalmazni! Segítség: a negyedév nem lehet nulla és a hónapszám nem lehet tizenkettő. Ezért a 

hónapszámból elveszünk… és a negyedévhez hozzáadunk…) 

37 - Jelenítse meg számított mező segítségével (ossz), hogy hány percet töltöttek bejelentkezve azok az 

emberek (nev), akik 2021.03.02-án jelentkeztek be (bejelentkezett) és aznap nem jelentkeztek ki 

(kijelentkezett)? (Feltétel: dátum szövegként kezelve, Like-kal és Not Like-kal.) 

csúcsérték (visszatérés), egyedi értékek 

38 - Jelenítsük meg (nev) a három-, majd az öt legnagyobb megtakarítással (megtakaritas) rendelkezőket! 

39 - Hol laknak (lakhely) azok a középiskolai végzettségű (iskola, B), családos (családos) emberek, akik nem 

rendelkeznek megtakarítással (megtakaritas)? Minden település csak egyszer szerepeljen az eredményben! 

összesítések 

40 - Adjuk meg a megtakarítások átlagát (megtakaritas) családi állapot (csalados) és azon belül iskolai 

végzettség (iskola) szerinti csoportosításban! Az alapfokú végzettségűeket (iskola A) és a 

gyermekteleneket (gyermek) zárjuk ki a vizsgálatból! A megtakarítás nélküli embereket ne vegyük 

számításba! 

41 - Adjuk meg a milliomosok (megtakarítás) számát település (lakhely) szerinti bontásban! 
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akció-lekérdezések 

42 - Hozzunk létre tamogatas néven, logikai adattípusú mezőt az emberek táblában és töltsük fel frissítő 

lekérdezéssel! Minden egyedülálló (csalados HAMIS), gyereket nevelő (gyerek), alap vagy középfokú 

iskolai végzettségű (iskola nem C) nő (szemszam) bejegyzése legyen IGAZ! 

43 - Adjunk gyermekenként (gyerek) százezer Forint egyszeri támogatást, amely a jogosultak megtakarítását 

(megtakaritas) növeli! Mivel az Access-ben az üres bejegyzés értelmezése SEMMI, ezért a program csak 

a megtakarítással  rendelkezők támogatását tudja rögzíteni. A semmihez nem lehet száz-ezer Forintot 

hozzáadni! A megoldás a kétargumentumos Nz függvény alkalmazása. A függvény első argumentuma a 

mező neve, a második, nem kötelező, argumentuma az üres bejegyzés esetén használandó adat. Ha a 

második argumentum hiányzik, akkor a mező, adattípusától függően, a program nullával vagy üres 

karakterlánccal „számol”. Tehát a módosító kifejezés így fog kezdődni: Nz([megtakaritas])… 

44 - Helyezzük el a gyermektelen (gyerek), Budapest valamely kerületében lakók (lakhely) személyi számát 

(szemszam) és nevét (nev) egy új táblában! A tábla neve buds legyen! 

segéd-lekérdezés 

45 - Kik azok (nev ABC sorrendben, szuldatum), akik az átlagnál nagyobb megtakarítással (megtakaritas) 

rendelkeznek? A megtakarítások átlagának megállapításakor a megtakarítással nem rendelkezőket ne 

vegyük számításba! 

46 - Lekérdezéssel képezze azoknak a helységeknek (lakhely) a darabszámát, amelyben négynél több ember 

lakik! Természetesen a táblában szereplő emberek közül. 

jelentések 

47 - A @munkatársak, a @nyelvismeret és a @nyelvek táblák egy képzeletbeli vállalat idegen nyelveket 

beszélő dolgozóinak adatait tárolják. Készítsünk jelentést a francia és orosz nyelvet (@nyelvek.nyelv), 

nem alapfokon (@nyelvismeret.szint) beszélő, fóti, gödi és váci telephelyen (@munkatársak.telephely) 

dolgozó munkatársakról! A jelentésben a kollégák neve (@munkatarsak.nev) ABC sorrendben álljon, 

nyelv (@nyelvek.nyelv) és azon belül szint (@nyelvismeret.szint) szerinti csoportosításban! Módosítsuk a 

tervet! A jelentés szélessége 18 cm legyen! Ennek megfelelően méretezzük és pozícionáljuk a jelentés 

vezérlőit! A cím „ Francia és Orosz nyelv-ismeret”, a mezők címkéi „beszélt nyelv, vizsgázott, munkatárs 

neve” legyen! 

48 - Készítsünk jelentést az emberek táblában tárolt gyermekes (gyerek) nőkről (szemszám) a bejelentkezés 

dátuma (bejelentkezes) szerinti csoportosításban! A jelentésben szerepeljen, sorrendben, a személyi szám 

és a név! A bejelentkezes mező nem csak a bejelentkezés dátumát, de az időpontját is tárolja. A 

csoportosításhoz nekünk csak a dátumok kellenek, ezért a jelentés alapjául készítendő lekérdezésben, 

számított mező segítségével, el kell távolítanunk a bejelentkezés időpontját. Magyarul, törölnünk kell a 

bejelentkezes mezőben álló szám tört-részét. Ezt a legegyszerűbben az egyargumentumos Int 

függvénnyel (népművelés) tehetjük meg: Int([bejelentkezes]). Módosítsuk a tervet! A jelentés szélessége 

18 cm legyen! Ennek megfelelően méretezzük és pozícionáljuk a jelentés vezérlőit! A cím „ gyermekes 

nők”, a mezők címkéi „bejelentkezés dátuma, személyi szám, név” legyen! 

  


