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A TANANYAG 

-Oktatási cél: 

A tárgy célja, hogy informatikai alapismeretek adjon a hallgatóknak az egyetemi tanulmányokhoz és a későbbi 

munkájukhoz. 

A félév első felében a hallgatók megismerik az Excel feladatainak bővítési lehetőségét makrók segítségével. 

Megismerkednek a programozásban alapfogalmaival. A tárgy teljesítése után ismerik az Excel makrók segít-

ségével történő bővítési lehetőségeit. 

A félév második felében a hallgatók az Access alkalmazás segítségével létrehoznak adatbázist, az adatbázis 

feltöltéséhez kapcsolódó űrlapokat és lekérdezéseket készítenek. Megismerik az Access-n keresztül az SQL 

nyelv használatát. A tárgy teljesítése után a hallgatók ismerik a relációs adatbázis-kezelő rendszerek felépíté-

sét, működését. 

Gyakorlatok: 

Konzul-
táció  

Témakör 

1. 

09.05.- 

09.09. 

Relációs adatbázis felépítésének megismerése, adatbázis normalizálás lépéseinek megismerése.  

Adatfelvitelhez űrlapok készítése. Adatok feltöltése űrlapok segítségével. Adatok feltöltése Excel táb-

lából 

2. 

09.12.- 

09.16. 

Kapcsolatok beállítás. Keresés varázsló. Lekérdezések készítése (választó, kereszttáblás). 

3. 

09.19.- 

09.23.  

A hallgatói adatbázisok megbeszélése. Lekérdezések készítése. Akció lekérdezések készítése. Űrla-

pok, jelentések. 

4. 

09.26.- 

09.30. 

A hallgatói adatbázisok megbeszélése. Lekérdezések készítése. Akció lekérdezések készítése. Űrla-

pok, jelentések. 

5.  

10.03.- 

10.07. 

Akció lekérdezések készítése. Űrlapok, jelentések. SQL 



 

6. 

10.10.- 

10.13. 

Zh az adatbázis-kezelésből 

7.  

10.17.- 

10.21. 

Feladat online, bemutatás egyeztetés alatt 

8.  

10.24.- 

10.28. 

A makrók használatához szükséges beállítások megismerése.  

Makrók írásához tartozó felület megismerése. Az Excel alkalmazásában makró rögzítése és a rögzített 

utasítások elemzése 

9. 

10.31.- 

11.04. 

Vezérlő szerkezetek.  

A makrók használatához szükséges beállítások megismerése.  

10. 

11.07.- 

11.11. 

Makrók írásához tartozó felület megismerése. Az Excel alkalmazásában makró rögzítése és a rögzített 

utasítások elemzése 

11.  

11.14.- 

11.18. 

Ciklusok és elágazások. Excelben az adatok beolvasásának és kiírásának lehetőségei (Excel munka-

füzet, InputBox függvény) 

12.  

11.21.- 

11.25. 

Függvény készítése a legnagyobb közös osztó meghatározásához. A függvény hívása a munkafüzet-

ből és eljárásból. 

Szünet, szerdai csoportnak 

13. 

11.28.- 

12.02. 

Zh II. Makróból 

14. 

12.05.- 

12.09. 

Pótzárthelyi. Elmaradt feladatok bemutatása. 

Beadandó feladat 

A hallgatóknak meg kell határozni egy témakört. Fel kell tenni 5 kérdést, amelyek kapcsolódnak a témakörhöz. 

Létre kell hozni egy adatbázist, amelyben tárolt adatok válaszolni tudnak a feltett kérdésekre. Az adatbázis 

tartalmazza adatok feltöltését segítő űrlapokat és a kérdésekre adott eredmény előállításához kapcsolódó le-

kérdezéseket. 

A feladat dokumentálását el kell készíteni Wordben. A Word fájlnak tartalmazni kell: 

A feladat bemutatását (a témakört, a felett kérdéseket, a kérdések megválaszolásához szükséges adatokat, az 

adatokat tartalmazó adattáblákat, melyeket létrehoztak a normalizálás szabályainak figyelembe vételével), az 

adatok feltöltését végző űrlapokat és a lekérdezések eredményét, jelentést. (A hiány pontlevonással jár!) 

Használjon stílusokat a szöveg formázásához, a dokumentumot tagolja úgy, hogy készíthessen tartalomjegy-

zéket és a képekhez ábrajegyzéket, a felhasznált irodalomhoz irodalomjegyzéket. Készítsen eltérő fej- és láb-

lécet a páros, illetve páratlan oldalakon, számozza meg az oldalakat. (A hiány pontlevonással jár!) 

Készítsen fedőlapot, amelyen szerepel a cím és a készítők neve, ezen az oldalon ne legyen oldalszám. 

A feladathoz kb. 30 perces bemutatót kell készíteni (ppt, Prezi). 

A készített bemutató segítségével kell az órán a feladatot bemutatni. A prezentáció során minden csoporttag-

nak aktívan (beszélni kell) részt kell vennie. 

A feladatot önállóan kell elkészíteni. Kérem, hogy csoporton belül egyeztessenek, hogy ne legyen ugyanaz az 

adatbázis többször!!!!!! 

A beadandó feladat készítésének dátuma nem lehet régebbi mint 2022. szeptember!!!!!!!!! 

 



 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

A TVSZ leírása alapján kötelező a részvétel a gyakorlatokon. Az óráról max. 10 perc késés (órarendi időpont-

hoz viszonyítva) megengedett, aki túllépi az időt, az órára bejöhet, de nem kerülhet fel a jelenléti ívre. A 

hiányzások maximális számának túllépése letiltást von maga után. Az órán telefonhasználat szigorúan tilos! 

Amennyiben telefonhasználaton érjük a hallgatót, úgy az első figyelmeztetés után el kell hagynia a termet.  

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja) 

A beadandó feladatot tartalmazó Access, Word és PPT (Prezi) fájlt fel kell tölteni csoportból egy embernek 

az elearning rendszerbe a bemutató órát megelőző héten, 2022. október 23. vasárnap 18 óráig. Hibás felada-

tot nem fogadunk el. Javítása folyamatos konzultációval van lehetőség, még a beadás és előadás előtt, a határ-

idő betartásával. A határidőig nem feltöltött feladat miatt letiltás jár!!!!! 

A hallgatók zárthelyi dolgozatot írnak a gyakorlati órák anyagból, melynek időpontját a gyakorlatvezető adja 

meg. A ZH javítására nincs lehetőség!! 

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 

A beadott feladatra max. 40 pont adható. 

A hallgatók két zárthelyit írnak, azaz mindkét témakörből egyet. A második, programozás zárthelyin max. 25 

pontot, míg az első adatbázis zárthelyin max. 35 pont lehet szerezni.  

Az évközi jegy követelménye: a zárthelyi dolgozatok mindegyikén a megszerezhető pontok min. 40%-t kell 

teljesíteni és a beadandó feladatnál pedig min. 50%-t kell teljesíteni.  

A 14. héten a sikertelen zárthelyi(ke)t pótolni lehet. 

Amennyiben az évközi jegy követelménye nem teljesül, akkor az aláíráspótlási időszakban még egy lehetőség 

nyílik annak megszerzésére. 

KÉREM A HATÁRIDŐK PONTOS BETARTÁSÁT, MERT A HIBÁS ÉS/VAGY BE NEM ADOTT 

HÁZI FELADATOK LETILTÁST VONNAK MAGUK UTÁN!!!!! NINCS HATÁRIDŐ 

HOSSZABBÍTÁS! 

Az évközi jegy kialakításának módszere: 

Az évközi jegy számításának módja: 

 zárthelyi dolgozatok pontszáma: max: 60 pont,  

 beadandó feladatra pontszám:    max:  40 pont, 

Így a zárthelyik, beadott feladat, 60% és 40% súllyal számít a végső évközi jegybe. 

Az évközi jegy: 

 50 -tól  elégséges  

 62 -től közepes 

 74 -től jó  

 86-tól jeles  

 



 

IRODALOM 

Kötelező:  

Dr. Bakó András, Ambrusné Somogyi Kornélia, Baranyai István, Dr. Broczkó Péter, 

Gyöngyné Maros Judit, Kiss László, Kormány Eszter, Szabó László: Az informatika 

alapjai (jegyzet), Budapesti Műszaki Főiskola, 2005 

Ajánlott: 

Boros Norbert, Fehérvári Arnold, Fülep Dávid, Kallós Gábor, Lovas Szilárd, Pukler An-

tal, Szörényi Miklós: Informatikai rendszerek alapjai, elektronikus jegyzet (tankönyv-

tár.hu) 2013 

Egyéb segédletek:  Előadások anyaga PPT fájl formájában a Moodle rendszerből letölthető. 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: 

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudás-

átadás hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó infor-

mációkat. Az értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei  

- a tudásátadás módszertana, 

- a tananyag tartalma. 

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált 

elemeket a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 
 


