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A táblázatkezelő programok arra valók, amit a nevük sugall. Adatok táblázatba való foglalására, 

majd ezen adatokat feldolgozzuk és különböző számításokat, kimutatásokat, szűréseket végzünk velük, il-

letve diagramokkal szemléltetjük a fontosabb összefüggéseket. Egy jó táblázatkezelő program univerzális, 

azaz sokféle típusú adatokkal dolgozik és sokféle probléma (feladat) megoldására alkalmas. Az Excel ilyen 

szempontból is jól felkészített program. Mindenféle számításokat el tud végezni, amire csak szükség lehet 

egy irodában (matematikai, statisztikai, pénzügyi, műszaki, dátum-és idő, adatbázis, hogy csak a legismer-

tebbeket említsem). Természetesen nem csak számokat tud kezelni, elhelyezhetünk benne szövegeket, ké-

peket, ábrákat, alakzatokat, szövegdobozokat, megjegyzéseket stb. Alapvetően persze számolásokra hasz-

náljuk! A továbbiakban a Microsoft Excel 2016 vagy ennél újabb verziókban használható dolgokról írok. 

Alapfogalmak 

Most tekintsünk át néhány alapfogalmat, amire minden táblázatkezelő programban szükségünk van. 

• Munkafüzet – maga a fájl, amit elmentünk egy háttértárolóra

• Munkalap – a táblázat (egy munkafüzetben több is lehet)

• Oszlop – függőleges adathalmaz

• Sor – vízszintes adathalmaz

• Cella – egy oszlop és egy sor metszete

• Oszlop azonosító (hivatkozás) – az oszlop neve (az abc nagybetűi az oszlopok felett)

• Sor azonosító (hivatkozás) – a sor neve (számok a sorok előtt balra)

• Cella azonosító (hivatkozás) – a cella neve (oszlop, illetve sor azonosítóból áll pl. B27)

• Tartomány – több cella együtt (lehet összefüggő vagy nem összefüggő)

• Blokk – téglalap alakú tartomány

• Aktív cella – a kijelölt cella (vagy egy tartomány)

• Kitöltő négyzet – az aktív cella (tartomány) jobb alsó sarkában lévő kis négyzet

• Képlet – a cellák tartalmával elvégzendő műveletsort leíró formula

• Függvény – beépített képlet (kényelmesebb számolást tesz lehetővé)

• Argumentum – azok az értékek, melyekkel a függvényekben műveleteket végzünk

• Diagram – a munkalap adatainak grafikus megjelenítési formája

• Hivatkozás – egy oszlop, sor, cella vagy tartomány neve (pl. B:B; 7:7; D32 vagy A3:F12). Képlet

másolásánál fontos szerepe van.

o Relatív hivatkozás – ez az alapértelmezett hivatkozás az Excelben. A képletet tartalmazó

cella helyéhez viszonyítja a hivatkozásokat (tőle balra, jobbra, le vagy fel valamennyi pozí-

cióval). Másolás során, ha a képlet új helyre kerül, akkor már ahhoz a helyhez viszonyítva

működnek a képletben szereplő hivatkozások. Azaz, most már más helyre mutatnak, nem az

eredi cellákra! Ez sokszor jó, de nem mindig. Pl. E12 vagy B23:K48

o Abszolút hivatkozás – képlet másolásnál néha szükség van arra, hogy az eredeti hivatkozá-

sok ne változzanak, azaz mindig ugyanoda mutassanak. Ekkor le kell rögzíteni a hivatkozá-

sokat úgy, hogy dollár jeleket írunk az oszlop és sor azonosítók elé balra. Így egyik irányban

sem tudnak elmozdulni (se vízszintesen, se függőlegesen). Pl. $A$6 vagy $C$12:$G$25

o Vegyes hivatkozás – az előző két hivatkozás kombinációja. Akkor hasznos, ha egy képlet

másolásánál az egyik irányba mozdulhatnak a hivatkozások, a másikban meg nem.

Pl. $C4 vagy A$34:$C17

A program indítása 

A program indítása után a szokásos (Windows-os programokra jellemző) képernyő fogad minket. 

Választhatunk, hogy egy üres munkafüzettel indulunk, vagy választhatunk egy sablont a feladat elvégzésé-

hez. Ha üres munkafüzetet választunk, akkor egy üres táblázat foglalja el a képernyő legnagyobb részét. 



Adatok bevitele 

Ezt követően elkezdhetünk dolgozni. Első teendőnk adatokat bevinni a munkalapra, hiszen üres 

cellákkal nem tudunk semmit csinálni! Alapvetően háromféle adattípusról beszélhetünk: 

• Szöveg 

• Szám 

• Logikai 

Az adatbevitel kétféle módon történhet: beírjuk az adatokat a cellákba, vagy egy meglévő fájlból 

beimportáljuk. Kényelmesebb, ha importálunk, hiszen akkor nem nekünk kell feltölteni a táblázatot (táblá-

zatokat). Legtöbbször szöveges fájlból (.txt) vagy pontosvesszővel tagolt fájlból (.csv) szoktunk importálni. 

Importálás előtt álljunk arra a cellára, ahonnan kezdve szeretnénk megjeleníteni az adatokat. Az Excel 2016 

verzióban kattintsunk az Adatok menüre, majd a szalageszköztáron a Külső adatok átvétele csoportban vá-

lasszuk ki a megfelelő típusú adatimportálási lehetőséget. Legtöbbször a Szövegből típusra van szükségünk, 

erre kattintva meg kell keresni az importálandó állományt a számítógépünkön, majd elindul a Szövegbeol-

vasó varázsló. A varázsló 3 lépésben végig vezet minket az importálás folyamatán, ha kell, beállíthatunk 

dolgokat (tagolás, a fájl eredete, fejléc, határoló jel, adattípusok). Az Excel újabb verziójában szintén 

az Adatok menüre kell kattintani, és a szalageszköztár Adatok beolvasása és átalakítása csoportban válasz-

szuk az Adatok beolvasása legördülő menüt, majd a Régebbi varázslók listából a Szövegből (régi típus) le-

hetőséget. Így ugyanaz a varázsló jelenik meg, amit az előbb leírtam. Az újabb verziókban (Excel 2019 és 

Office 365) már lehetőségünk van másfajta importálásra is. Egyből rákattinthatunk a csoportban a Szöveg-

ből vagy CSV-fájlból lehetőségre, majd kattintsunk lent a Betöltés gombra. Most másfajta importálás törté-

nik, az eredmény majdnem ugyanaz lesz. Természetesen az adatok most is megjelennek a munkalapon, a 

különbség annyi, hogy ilyenkor automatikusan egy formázott táblázatban (lásd később) láthatjuk az adata-

inkat. De van egy sokkal lényegesebb különbség, mégpedig az, hogy az adatainkat egy lekérdezésként ke-

zeli! Ez azt jelenti, hogyha az eredeti importált fájlban megváltoztatunk adatot (adatokat), és frissítjük a 

lekérdezésünket, akkor a változások megjelennek az Excel táblázatunkban is! Ez sokszor igen hasznos le-

het. Akárhogyan is importáltuk az adatainkat, ezt követően szerkeszthetjük átalakíthatjuk és formázhatjuk 

kedvünk szerint. 

Kijelölések 

Formázáskor fontos, hogy jelöljük ki azt a cellát, cellákat vagy tartományt, amelyeket formázni 

szeretnénk. Ezért tekintsük gyorsan át, hogy miként tudunk kijelölni dolgokat a munkalapon. Fontos, hogy 

ha csak kijelölni szeretnénk egy tartományt, akkor az egérkurzort úgy igazítsuk, hogy széles fehér kereszt 

legyen. 

• Egy cella kijelölése – kattintsunk rá (aktív cella) 

• Összefüggő tartomány kijelölése – kattintsunk egy cellára, majd húzzuk az egeret a bal gomb 

lenyomva tartása mellett valamilyen irányba (jobbra, balra, le vagy fel) 

• Oszlop (oszlopok) kijelölése – kattintsunk az oszlopazonosítóra, több oszlop esetén húzzuk az 

egeret jobbra vagy balra az oszlop azonosítókon 

• Sor(sorok) kijelölése – kattintsunk a sorazonosítóra, több sor esetén húzzuk az egeret fel vagy le 

a sor azonosítókon 

• Nem összefüggő tartomány kijelölése – jelöljünk ki egy cellát, oszlopot vagy sort, majd a CTRL 

billentyű lenyomva tartása mellet jelöljünk ki több tartományt az előzőek szerint 

A kitöltőjel funkciói 

Az aktív cella vagy tartomány vastagabb és sötétebb szegéllyel van keretezve, ennek jobb alsó sar-

kában látható egy kis négyzet, ez a kitöltő négyzet, vagy kitöltőjel. Szerepe igen jelentős, alapvetően három 

funkciója van. 

• Tartalom másolása 

• Szabályszerűség folytatása 

• Képlet másolása 



Ha egy cellába beírunk egy szöveget vagy számot, akkor a kitöltőjel segítségével ezt tetszőleges 

irányba másolhatjuk. Vigyük a kitöltőjel fölé az egérkurzort, vékony fekete kereszt lesz belőle, majd az 

egér bal gombjának lenyomva tartása mellet húzzuk az egeret valamilyen irányba. Ha egy cellában vagy 

tartományban valamilyen szabályszerűség fedezhető fel, akkor a kitöltőjel segítségével folytatni tudjuk ezt 

a szabályt. Az Excelben vannak beépített szabályok, úgynevezett egyéni listák (pl. a hét napjai, hónapok), 

de újakat is felvehetünk, illetve beírhatunk. Pl., ha két cellában a következő számok vannak: 5 illetve 8, 

akkor ha kijelöljük ezeket a cellákat, a kitöltőjel észreveszi a szabályt, és folytatja a számsorozatot, ami 

mindig 3-al növekszik (5, 8, 11, 14, …). Ha pedig egy cellában képlet van, akkor a kitöltőjel segítségével 

másolhatjuk a képletet, így nem kell újra és újra beírni a képletet, ha ugyanazt többször is használni szeret-

nénk. Lásd később. Ekkor fontos a hivatkozások típusa (relatív, abszolút, vegyes), ahogyan azt az alapfo-

galmaknál leírtam. 

Adattípusok 

• Szöveges adatok – a cellában balra igazodnak, műveleteket is végezhetünk velük a beépített szö-

vegfüggvényekkel (lásd később)

• Szám adatok – a cellában jobbra igazodnak, különböző formátumokban jeleníthetjük meg őket

• Általános – Szám – Pénznem – Könyvelési – Dátum – Idő – Százalék – Tört – Tudományos – Kü-

lönleges – Egyéni

• Logikai – a cellában középre igazodik, két értéke van: IGAZ vagy HAMIS

Képletek beírása 

Néha szükség van arra, hogy saját magunk írjunk képleteket, mert a beépített függvények között 

nincs megfelelő. Ilyenkor kattintsunk a szerkesztőlécre a szalageszköztár alatt. 

Képlet beírását mindig egyenlőségjellel kell kezdeni! Ha szükséges, használhatunk zárójeleket is. 

Ne felejtsünk arra a cellára állni, ahol majd az eredményt szeretnénk látni. Egy képlet a következő objek-

tumokból állhat: 

• Függvények

• Hivatkozások

• Állandók (közvetlenül beírt számok vagy karakterlánc)

• Operátorok

• Műveleti operátorok

o Összeadás (+)

o Kivonás (-)

o Szorzás (*)

o Osztás (/)

o Hatványozás (^)

o Százalékszámítás (%)

• Összehasonlító operátorok

o Egyenlő (=)

o Nagyobb (>)

o Kisebb (<)

https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/szerkesztolec.png


o Nagyobb vagy egyenlő (>=) 

o Kisebb vagy egyenlő (<=) 

o Nem egyenlő (<>) 

• Szövegösszefűző operátor 

o Szövegeket kapcsol össze (&) 

o Hivatkozási operátorok 

• Tartományoperátor (:) – két hivatkozás közötti összes cellára (beleértve a két hivatkozást is) 

egyetlen hivatkozást eredményez pl. C12:C24 

• Egyesítő operátor (;) – több hivatkozást egyesít egyetlen hivatkozásban pl. 

SZUM(B5:B15;D5:D15) 

• Metszetoperátor (szóköz) – két hivatkozás közös cellájára egyetlen hivatkozást hoz létre pl. B7:D7 

C6:C8 (a metszet a C7 cella) 

Egy képlet lehet például ilyen: =2*(A2+B3)-9^2/SZUM(D9:K12). Természetesen igen sokféle kép-

letet írhatunk, attól függően, hogy mit szeretnénk kiszámolni. 

Függvények használata 

Kényelmesebb és egyszerűbb módja a számításoknak az Excel beépített függvényeinek használata. 

Már említettem, hogy az Excel univerzális, azaz, szinte minden területen használható. Ennek megfelelően 

több függvénykategória függvényeiből választhatunk. 

• Pénzügyi 

• Dátum és idő 

• Matematikai és trigonometriai 

• Statisztikai 

• Keresési és hivatkozási 

• Adatbázis 

• Szöveg 

• Logikai 

• Információs 

• Műszaki 

• Kocka 

• Kompatibilitási 

• Web 

Láthatjuk tehát, hogy szinte minden igényt kielégít, ami egy irodában felvetődhet. Összesen 460 

darab függvény segíti a munkánkat! A beépített függvényeket elérhetjük, ha a Szerkesztőléctől balra lát-

ható Függvény beszúrása ikonra kattintunk. Talán itt jutunk leggyorsabban a függvényekhez, mert ez az 

ikon mindig látszik. Ezt követően felbukkan a Függvény beszúrása panel, ahol három dolgot tehetünk. Ha 

tudjuk a függvény nevét, akkor a felső mezőbe beírva megkereshetjük azt. Ha csak a kategóriát ismerjük 

(vagy csak sejtjük), akkor válasszunk egy kategóriát, és keresgessünk ott. Ha egyiket sem, akkor a kategó-

riáknál válasszuk azt, hogy Mind, majd nézelődjünk itt. Ez a megoldás elég reménytelennek tűnik, mert 

ugye 460 darab beépített függvény van! Jó hír viszont az, hogy ha egy függvény nevére kattintunk, akkor 

kapunk egy rövid leírást magyar nyelven arról, hogy a kiválasztott függvény mit is csinál. Sőt, ha a függ-

vényt használjuk is, akkor a paneljén további információkat olvashatunk róla. Ha ez mind nem lenne elég, 

akkor a panel bal alsó sarkában kattintsunk a Súgó a függvényről feliratra, és aktív Internet kapcsolat esetén 

még bővebb magyarázatot kapunk a függvény használatáról, példákkal illusztrálva! Lássuk mindezt képek-

ben. 



Van egy másik lehetőség is, ami talán esztétikailag szebb, és több lehetőséget is kínál. Ehhez kat-

tintsunk a Képletek menüpontra, majd az alatta megjelenő szalageszköztáron választhatunk egy függvényt. 

https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/fuggveny_beszurasa.png
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Ha tehát a Képletek menüt használjuk, akkor a szalageszköztáron a Függvénytár csoportban válasz-

szunk egy kategóriát, majd erre kattintva a legördülő menüből kiválaszthatjuk a megfelelő függvényt. Ter-

mészetesen most is kapunk segítséget! Ha odavisszük az egérkurzort egy függvény neve fölé, akkor kiírja, 

hogy mit csinál ez a függvény. 

 

Arra nem tudok vállalkozni, hogy az összes függvény használatát részletesen bemutassam. Egyrészt 

én sem ismerem mindegyiket (mert nem használom őket), másrészt nem is ez a lényeg! Azt kell megtanulni, 

hogy egy feladat megoldására milyen függvény kellene, azt hogyan érem el, és hogyan tudok használni egy 

függvényt! Általános “orvosság” nincs, minden probléma más és más, így nekünk kell rájönni, hogy milyen 

függvényre (függvényekre) van szükségünk. A sok-sok gyakorlással szerzett rutin az egyedüli megoldás. 

De még egyszer felhívnám a figyelmet arra, hogy igen nagy segítség az előzőekben említett beépített súgó, 

illetve ma már az Interneten rengeteg információ (szöveges és videó) található a táblázatkezelés témakör-

ben, ezen belül konkrétan a Microsoft Excelhez! Ne feledjük a mondást: Google a barátunk! 

Végezetül szeretném leszögezni, hogy ebben a rövid leírásban nem tekintjük át az összes függvény hasz-

nálatát, funkcióit. Ez elég lehetetlen vállalkozás lenne. De az az alábbi linkekre kattintva elérhető a Micro-

soft Excel összes beépített függvénye, melyekre kattintva részletes leírást kapunk a használatukról, példák-

kal illusztrálva, mindezt magyarul! 

Összes függvény ábc rendben: itt 

Összes függvény kategóriánként: itt 

  

http://bit.ly/3bdTrni
http://bit.ly/2UtglBa
https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/kepletek_menu.png
https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/keplet_menu_panel.png


Adatok szűrése 

Gyakran szükségünk van arra, hogy egy nagy adathalmazból csak bizonyos adatokat szeretnénk 

látni. Ilyenkor hasznosak a különböző szűrési technikák. Most tekintsük át röviden ezeket. 

A forrás letölthető itt: Link 

AutoSzűrő 

Talán ez a legismertebb és legkönnyebb szűrési megoldás. Kattintsunk bele abba a tartományba, 

ahol az adatok vannak, majd válasszuk az Adatok menü Rendezés és szűrés csoportjában a Szűrő ikont. 

Ekkor az első sor celláiban a jobb alsó sarokban kis nyilak jelennek meg. 

 

Ezeket lenyitva a legördülő listából kiválaszthatjuk az adott oszlop megfelelő adatát, amira szűrni 

szeretnénk. Természetesen több oszlopból is választhatunk egyszerre, ilyenkor mindegyik szűrő érvénye-

sül, azaz, a feltételek között ÉS kapcsolat van (egyszerre teljesülnek). Az alábbi példában Magyarország 

települései közül szűrünk először a Nagyközségre, majd ezen belül Tolna megyére. 

Nagyközségre szűrés: 

 
  

https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/autoszuro.xlsx
https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/autoszuro.png
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Tolna megyére szűrés: 

 

Megadhatunk egyéb szűrőfeltételeket is a tartomány adattípusától függően (szövegszűrők, dátum-

szűrők, számszűrők) 

Szövegszűrők: 

 

Dátumszűrők: 

 
  

https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/autoszuro_nagykozseg_tolna_megyeben.png
https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/szovegszuro.png
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Számszűrők: 

 

És ha ez nem elég, akkor tudunk megadni a Kereső mezőben egyéni feltételeket is! Például, ha a 

településeknél beírjuk, hogy „bu”, akkor azok fognak látszani, amelyek nevében valahol benne van a „bu” 

karakterlánc. 

 

Az előbbi szűrés eredménye: 

 

Itt jegyezném meg, hogy az informatikában vannak úgynevezett joker karaktereink. Ezek olyanok, 

mint a francia kártyában a joker, azaz, tetszőleges lapot helyettesítenek. Nos itt is erről van szó. A * (csillag) 

karakterrel tetszőleges sok karakter helyettesíthető, a ? (kérdőjel) karakterrel pedig csak egy karakter 
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helyettesíthető. Ezeket ügyesen kombinálva, mindenféle feltételeket kitalálhatunk, amikkel aztán szűrhe-

tünk. Pl. 

Bu* – „Bu” karakterekkel kezdődik, utána bármi lehet 

?k* – A második betű “k”, utána bármi lehet 

*szent* – bárhol a szövegben szerepel a “szent” karakterlánc 

stb. 

Irányított szűrő (régebben speciális szűrő) 

Ezzel a módszerrel még részletesebben szűrhetünk (most is használhatunk joker karaktereket). De 

a legnagyobb előnye, hogy a szűrési feltételek között az ÉS kapcsolat mellett tudunk VAGY kapcsolatot is 

megadni, azaz, nem csak úgy tudunk szűrni, hogy a feltételek egyszerre teljesüljenek (az AutoSzűrő esetén 

csak így lehet). Ha ezt a szűrőt használjuk, akkor hozzunk létre valahol az eredeti tartományon kívül egy 

ugyanolyan fejlécet, mint amilyen az eredetiben van. Erre azért van szükség, mert itt tudjuk majd a feltét-

eleinket beállítani. Nagyon fontos, hogy a feltételeknél az egy sorban lévők ÉS kapcsolatban vannak, 

míg, ha egy-egy sorral lejjebb adjuk meg, akkor VAGY kapcsolat lesz a feltételek között! Az alábbi ké-

pen azt láthatjuk, hogy kiszűrjük azokat, aki vagy Budapesten születtek, vagy programozók. 

A forrás letölthető itt: Link 

 

Az előbbi szűrés eredménye: 

 

A szűrés eredményét más helyre is kérhetjük. Két lehetőségünk van: ugyanerre a munkalapra, de 

más helyre, vagy egy másik munkalapra. Ha ugyanarra a munkalapra akarjuk, amelyiken a forrás is van, 

akkor jelöljük meg a szűrő panelen a Más helyre másolja opciót, és adjuk meg azt a cellát, amit az ered-

ményhalmaz bal felső sarkának szeretnénk. Valahogy így: 

https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/szures.xlsx
https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/iranyitott_szuro_bp_programozo.png
https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/iranyitott_szuro_bp_programozo_eredmeny.png


 

Az előbbi szűrés eredménye: 

 

Azt is megtehetjük, hogy a szűrés eredményében ne lássunk minden oszlopot, csak amit szeretnénk. 

Ehhez másoljuk (vagy írjuk be) azon fejléceket az új helyre, amiket látni szeretnénk, és adjuk meg ezt a 

tartományt kimenetnek (a Más helyre másolja mezőben). Például csak a nevet és a fizetést akarjuk látni az 

előző feladatban. 
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Az előbbi szűrés eredménye: 

 

Ha egy másik munkalapon szeretnénk látni a szűrés eredményét, akkor az egész szűrési folyamatot 

arról a munkalapról kell kezdeni, ahol majd az eredményt akarjuk megkapni! Ilyenkor mindig vissza kell 

kattintani arra a munkalapra, amin a forrás van, és kijelölni a kívánt tartományokat (Listatartomány, Szű-

rőtartomány), megadni, hogy más helyre másolja, végül az új munkalapon a cellát, amit a bal felső saroknak 

szeretnénk. Az alábbi képeken ez látható. 

 

Az előbbi szűrés eredménye: 
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Szeletelő 

Ez a szűrési megoldás talán a leg látványosabb és leg kényelmesebb (bár csak ÉS kapcsolatot ké-

szíthetünk vele). Ehhez azonban először a szűrni kívánt tartományt alakítsuk táblázattá (erről később rész-

letesebben beszélek majd). Kattintsunk a tartományba, majd a Beszúrás menü Táblázat parancsával táblá-

zattá alakítjuk a tartományt. Most kaptunk egy formázott táblázatot, a fejlécsor celláiban kis nyilakkal (le-

gördülő listához). Ha zavarnak minket a nyilak, akkor kapcsoljuk ki az Adatok menüben a Szűrőt (kattint-

sunk a Szűrő ikonra). Most már jöhet a szeletelés. Kattintsunk a létrehozott táblázat valamelyik cellájára, 

majd a Beszúrás menü Szeletelő ikonjára. Ezt követően adjuk meg, hogy melyik oszlop szerint akarunk 

szűrni. A megjelenő kis panelen kattintsunk valamelyik feliratra, és máris látjuk a szűrés eredményét. A 

szűrő törléséhez kattintsunk a szeletelő panel jobb felső sarkában lévő Szeletelő törlése ikonra (kis piros 

kereszt van mellette). A következő képeken a szeletelő használatát láthatjuk. 

A forrás letölthető itt: Link 

Formázott táblázat szeletelőhöz: 

 

Szeletelő panel választási lehetőséggel: 
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Születési hely szerinti szűrés szeletelővel: 

 

Több szeletelőt is kérhetünk, ilyenkor ÉS kapcsolattal szűrhetünk. Az alábbi képen egy ilyet láthatunk. 

Budapesten születtek és managerek: 

 

Ismétlődések eltávolítása 

Most azt tekintjük át röviden, hogy miként lehet könnyen és gyorsan eltávolítani egy tartományból 

az ismétlődő adatokat. Kattintsunk bele abba a tartományba, vagy táblázatba, amelyből szeretnénk eltávo-

lítani az ismétlődő értékeket. Ezt követően válasszuk az Adatok menü Ismétlődések eltávolítása ikont. A 

megjelenő panelen állítsuk be, hogy melyik oszlop adataiból akarunk ismétlődőket eltávolítani. Ilyenkor az 

ismétlődő elemekkel együtt az egész sort eltávolítja. 

A forrás letölthető itt: Link 

  

https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/szures.xlsx
https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/szeletelo_szulhely.png
https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/szeletelo_tobb_oszlop_es_kapcsolat.png


Az alábbi képen az ismétlődő munkakörök eltávolítása látható: 

 

Minden munkakörből már csak egy példány látszik: 

 

Ha csak egy oszlopot jelölünk ki, akkor abban az oszlopban tudjuk megszüntetni az ismétlődő ada-

tokat. A felbukkanó panelen válasszuk a Folytatja az aktuális kijelöléssel lehetőséget. Ilyenkor minden 

sor marad. 
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Az előbbi lekérdezés eredménye: 

 

Van még egy megoldás erre a problémára. Az irányított szűrővel is meg lehet oldani a feladatot, 

ilyenkor még arra is lehetőségünk van, hogy más helyre másoljuk az egyedi adatokat (sorokat). Írjuk be 

egy másik cellába (ahová szűrni akarunk) annak az oszlopfejlécnek a nevét, ahonnan el akarjuk távolítani 

az ismétlődőket. Én most a Munkakör oszlopból szeretném eltávolítani az ismétlődőket, ezért az E21 cel-

lába beírtam a Munkakör szöveget. Ezután jelöljük ki az egész tartományt a fejléccel együtt, vagy csak az 

adott oszlop tartományát a fejléccel együtt. Kattintsunk az Adatok menü Irányított szűrő (Speciális 

szűrő) ikonra és állítsuk be, hogy Más helyre másolja. A szűrőtartományt hagyjuk üresen, a Hová má-

solja mezőbe pedig adjuk meg az új (beírt) fejléc cellájának azonosítóját. Végül tegyük be a pipát a Csak 

az egyedi rekordok megjelenítése üres négyzetbe, és kattintsunk az OK gombra. A folyamatot az alábbi 

képeken láthatjuk. 
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Az előbbi szűrés eredménye: 

 

Kimutatás (Pivot tábla) készítése 

Ezzel az eszközzel hatékonyan tudjuk az adatainkat összegezni, elemezni. Előtte szintén alakítsuk 

táblázattá a tartományt (kattintsunk bele, majd Beszúrás menü Táblázat), ennek számos előnye van (lásd 

később). Ezután kattintsunk bele a táblázatba (ha nem ott lennénk) és válasszuk a Beszúrás menü Kimu-

tatás lehetőségre. 

A forrás letölthető itt: Link 
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Ezután megjelenik a Kimutatás létrehozása panel, ahol beállíthatjuk a forrást és a kimutatás helyét. 

 

Célszerű mindent úgy hagyni, ahogy van, majd kattintsunk az OK gombra. Most átkerülünk az új 

munkalapra, és megkezdhetjük a kimutatás összeállítását. 

 

Bal oldalon látszik majd a kimutatás, a jobb oldali panelen állíthatjuk be, hogy mit és hogyan sze-

retnénk látni a kimutatásban. A jobb oldali alsó részben látunk négy mezőt, ide húzhatjuk be a felette lévő 

ablakrészből a megfelelő adatokat. Amit a Sorok mezőbe húzunk, abból lesznek a sorok. Fontos, hogy 

ezeket összegzi, azaz minden adat csak egyszer szerepel. Az Értékek mezőbe olyan adatot húzzunk, ami a 

kimutatás belseje lesz, vagyis amiket összegezni szeretnénk. Az Oszlopok mezőbe értelem szerűen azt az 

adatot húzzuk, amit oszlopfejlécként szeretnénk látni. Végül érdemes a Szűrők mezőt is használni, amit 

ide húzunk, azzal tudunk különböző szűréseket végrehajtani. Az alábbi képen egy konkrét kimutatást lá-

tunk. Jól látszik, hogy az egyes értékesítők márka szerint milyen értékben adtak el autókat extra garanciával, 
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vagy a nélkül. Szűrni is van lehetőségünk az eladott darabszám alapján, és mindezt azonnal összegzi is az 

Excel. 

 

Fontos megjegyezni, hogy az adatok sorrendje a mezőben fontos! Ha például felcseréljük a Sorok 

mezőben az adatokat (húzással), akkor az előző példában nem az értékesítő szerint csoportosítunk, hanem 

markánkként látjuk az értékesítőket. 
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Ha egy adatot el szeretnénk távolítani a kimutatásból, akkor egyszerűen húzzuk ki a mezőből balra, 

az Excel munkalap területére. Most szűrjünk egy kicsit. Nézzük meg, kik adtak el 2, 3 vagy 5 darab autót, 

ez a következő képen látszik. 

 

Röviden ennyit szerettem volna elmondani a kimutatásokról. Természetesen ez csak ízelítő volt, 

mindenki saját belátása szerint, és persze a feladattól függően hozhat létre, és formázhat meg különböző 

kimutatásokat. Érdemes a Kimutatáseszközök menüpont szalageszköztárán is nézelődni. 

Villámkitöltés 

A villámkitöltő célja az, hogy egy szövegből kivegyen egy darabot valamilyen szabály szerint, azaz 

minta szerint dolgozik. Egyszerűen az első sorban megadjuk, hogy miből mit kell kiemelnie, és ő megpró-

bálja kitalálni a szabályt, és a többi sorban automatikusan alkalmazza. Az Excel a kiszedett darabokat ér-

tékként helyezi el a cellákban úgy, mintha begépeltük volna. Ebből következően a számként értelmezhető 

darabokat számformátumba konvertálja, és ha nullával kezdődtek, akkor azok elvesznek! Leggyakrabban 

talán a vezetéknév és a keresztnév szétválasztására használjuk, de számtalan lehetőség adódik. Nézzünk 

most egy-két példát. 

A forrás fájl innen letölthető: Link 

Szedjük szét a vezetékneveket és a keresztneveket. Az alábbi példában írjuk be az első név mellé a 

vezetéknevet, majd nyomjunk ENTER-t. Ezt követően egy cellával lejjebb kerülünk. Itt kattintsunk az Ada-

tok menü Villámkitöltés ikonjára, vagy nyomjuk le a CTRL+E billentyűkombinációt. Az Excel észreveszi 

a mintát, és a többi cellában is beírja a vezetékneveket. Ugyanezt megcsinálhatjuk a keresztnevekkel is. 
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Ki tudjuk szedni a zárójelben lévő számokat, illetve a dátumot is át tudjuk írni a számunkra megfe-

lelő formátumban. Itt is az első sorba írjuk be a megfelelő adatot, majd a villámkitöltés a többire is megcsi-

nálja ugyanezt. 

 

A telefonszámokat is könnyen átalakíthatjuk nekünk tetsző, egységes formátumban. Írjuk be a min-

tát az első sorba, majd Villámkitöltés vagy CTRL+E billentyűkombináció. 

 

  

https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/villamkitoltes_nevek.png
https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/villamkitoltes_kor_datum.png
https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/villamkitoltes_telefonszam.png


Táblázatok 

Az elnevezés egy kicsit zavaró lehet, hiszen a munkalapot is úgy szoktuk hívni, hogy táblázat. Itt 

azonban nem erről van szó. A munkalapon egy tartományt át tudunk alakítani táblázattá, és ennek sok 

gyakorlati haszna, előnye van. Kattintsunk bele egy cellába egy tartományon belül. Ezután kattintsunk 

a Beszúrás menü Táblázat ikonjára. 

A forrás fájl innen letölthető: Link 

 

Az Excel érzékeli a tartományt, figyeljünk oda, hogy legyen bent a pipa a Fejléceket tartalmazó 

táblázat előtti kis négyzetben. Majd kattintsunk az OK gombra. 
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Máris létrejött a táblázat. Ezt onnan is észrevehetjük, hogy a fejléc sor celláinak jobb alsó sarkaiban 

egy kis nyíl látszik, illetve megjelent fent egy új menüpont, Táblázateszközök néven. 

 

Most tekintsük át a táblázat előnyeit röviden 

Dinamikusan bővül – ha az utolsó sor alá kattintunk a Név oszlopban, és beírunk egy nevet, majd 

ENTER-t nyomunk, akkor a táblázat automatikusan bővül egy sorral. Ugyanígy, ha a Nyeremény mellé 

kattintunk jobbra, beírunk egy új oszlop fejlécet (Díj), akkor szintén automatikusan bővül egy oszloppal a 

táblázat. Onnan is látható a bővülés, hogy a táblázat jobb alsó sarkában látszik egy kis kék háromszög. Ez 

igen hasznos lehet például akkor, ha képleteket használunk, vagy kimutatást készítünk, ugyanis nem kell 

újraírni a képletet, vagy újra megadni a kimutatás forrását. 
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Strukturált hivatkozás – amikor létrehozzuk a táblázatot, akkor az Excel ad neki egy nevet (Táblá-

zat1), amit akár meg is változtathatunk. A táblázat oszlopainak a neve pedig a fejlécek megnevezése (a mi 

példánkban: Név, Lakhely, Életkor, Nyeremény, Díj). Ezek a nevek fognak megjelenni, amikor a táblázat 

oszlopait hivatkozzuk be képletekbe, függvényekbe. A táblázat és az oszlopnevek kombinációja a struktu-

rált hivatkozás. 

Strukturált hivatkozás használata táblázaton belül – kattintsunk a Díj oszlop bármelyik cellájába 

(pl. F10), majd számítsuk ki például a Nyeremény oszlopban lévő értékek 20 %-át. Akár képlet beírásával, 

akár függvény használatával oldjuk meg a feladatot, a következőket tapasztaljuk. A megoldás ugye egy 

szorzat, ahol az egyik tényező a Nyeremény oszlop megfelelő cellája (jelen esetben az E10), a másik té-

nyező pedig egy konstans, a 20%. De azt látjuk, hogy a szokásos cellahivatkozás (E10) helyett az oszlop 

neve (Nyeremény) jelenik meg szögletes zárójelek között, ráadásul előtte egy  kukac karakter is ott van! Ez 

a karakter azt jelzi, hogy nem az egész oszlopra van szükségünk, hanem csak egy cellájára. Ha a képlet 

beírása után ENTER-t nyomunk, vagy függvény használat esetén (SZORZAT) a Kész gombra kattintunk, 

akkor az Excel az összes cellára elvégzi a műveletet! Ha bővítjük a táblázatot új sorokkal, akkor azokban 

is automatikusan elvégzi a számításokat! 

Strukturált hivatkozás képlettel, táblázaton belül: 
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Strukturált hivatkozás függvénnyel, táblázaton belül: 

 

Strukturált hivatkozás használata táblázaton kívül – tekintsük az előző példát, és számítsuk ki 

az I4 cellában az összes díj értékét. Álljunk tehát az I4 cellára, majd képlettel, vagy függvénnyel (SZUM) 

oldjuk meg ezt az egyszerű feladatot. Jelöljük ki a Díj oszlopban lévő összes értéket. Most azt látjuk, hogy 

nem egy tartomány hivatkozás lesz (F5:F16), hanem a táblázat neve (Táblázat1), utána pedig szögletes 

zárójelben az oszlop neve (Díj). Végül nyomjunk ENTER-t, vagy kattintsunk a Kész gombra. Természete-

sen, ha új sorok kerülnek a táblázatba, automatikusan újra számolja, és a helyes eredmény lesz látható. 

Strukturált hivatkozás képlettel, táblázaton kívül: 
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Strukturált hivatkozás függvénnyel, táblázaton kívül: 

 

Összegsor – kapcsoljuk be a Táblázateszközök menüszalagon az Összegsor lehetőséget, ekkor 

megjelenik a táblázat utolsó soraként az Összegsor. Ebben az esetben az oszlopok alatt különféle összeg-

zéseket tudunk elvégezni. Le kell nyitni az Összegsor celláinak jobb alsó sarkaiban lévő kis nyilakat, így 

választhatunk a különböző lehetőségek közül. 

https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/strukturalt_hivatkozas_kivul_fuggvennyel.png


 

Mivel ez tulajdonképpen egy részösszeg függvény, ezért, ha bekapcsoljuk a szűrést valamelyik osz-

lopban, vagy szeletelőt használunk, akkor csak a leszűrt sorokat látjuk. Például szűrjünk a Lakhely oszlop-

ban Egerre, és összegezzük a Nyeremény oszlopot. Ekkor csak az egri nyeremények összegét látjuk. 

 

https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/osszegsor.png
https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/osszegsor_eger.png


Legördülő listák 

Egyszerű legördülő lista 

A legördülő listák szintén nagyon hasznosak, ha adatokat akarunk bevinni. Megkönnyítik és haté-

konyabbá teszik az adatok beírását a táblázatunkba. Nézzük meg, hogyan is tudunk ilyet készíteni. Kattint-

sunk arra a cellára, amelyben legördülő listát szeretnénk létrehozni. Ezt követően kattintsunk az Ada-

tok menü szalageszköztárán az Adateszközök csoportban az Érvényesítés ikonra, majd a megjelenő pa-

nelen nyissuk le a Megengedve mezőt, végül itt válasszuk ki a Lista lehetőséget. Miután ezt megtettük, 

ugyanezen a panelen kattintsunk a Forrás mezőbe, és adjuk meg, hogy mik legyenek a listában. Egysze-

rűen húzzuk végig az egérkurzort azon a cellatartományon, amelyben a megfelelő adatok vannak (amiket 

a listában látni szeretnénk). Az alábbi képeken egy egyszerű példán láthatjuk az előzőekben leírtakat (a 

Budapesti 1-es villamos megállói közül választhatunk egy legördülő listából). 

A példához tartozó forrás letölthető innen: Link 

 

https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/legordulo_lista.xlsx
https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/lista.png


 

 

Többszintű (függő) legördülő lista 

A legördülő listák szintén nagyon hasznosak, ha adatokat akarunk bevinni. Megkönnyítik és haté-

konyabbá teszik az adatok beírását a táblázatunkba. Nézzük meg, hogyan is tudunk ilyet készíteni. Kattint-

sunk arra a cellára, amelyben legördülő listát szeretnénk létrehozni. Ezt követően kattintsunk 

https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/lista_forras.png
https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/lista_legordulo.png


az Adatok menü szalageszköztárán az Adateszközök csoportban az Érvényesítés ikonra, majd a megje-

lenő panelen nyissuk le a Megengedve mezőt, végül itt válasszuk ki a Lista lehetőséget. Miután ezt meg-

tettük, ugyanezen a panelen kattintsunk a Forrás mezőbe, és adjuk meg, hogy mik legyenek a listában. 

Egyszerűen húzzuk végig az egérkurzort azon a cellatartományon, amelyben a megfelelő adatok vannak 

(amiket a listában látni szeretnénk). Az alábbi képeken egy egyszerű példán láthatjuk az előzőekben leírta-

kat (a Budapesti 1-es villamos megállói közül választhatunk egy legördülő listából). 

A példához tartozó forrás letölthető innen: Link 

Névkezelő: 

 

A kategória elnevezése: 

 
  

https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/legordulo_lista.xlsx
https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/nevkezelo.png
https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/nevkezelo_kategoria_nev.png


A gyümölcsök elnevezése: 

 

A gyümölcsök elnevezése – Ugyanazt a nevet kell adni, ami a kategóriában van! (a zöldségeknél ugyan-

így) 

 

Most már létrehozhatjuk a két legördülő listánkat. Kattintsunk vissza a Menü munkalapra, ahol az 

eredményt akarjuk látni. Álljunk a Kategória oszlopban a felirat alatti cellára (B4), és hozzuk létre az első 

legördülő listánkat Itt választhatunk majd a gyümölcsök, vagy a zöldségek közül. A listát az előzőekben 

leírtak szerint készítjük el, a különbség csupán annyi lesz, hogy a Forrás mezőben most nem egy tarto-

mányt adunk meg, hanem egy egyenlőségjel után a kategória nevét (=Kategória). Miután ezzel készen 

vagyunk, jöhet a függő legördülő lista. Kattintsunk az Elem oszlopban a felirat alatti cellára (C4), majd 

készítsük el a legördülő listát a szokásos módon, viszont lesz egy lényeges különbség! Azt kell tehát meg-

oldanunk, hogy amilyen kategóriát választunk a B4 cellában, a hozzá tartozó nevek jelenjenek meg a C4 

cellában. Ezért nevezzük függő legördülő listának, mert a tartalma attól függ, hogy mi van a B4 cellában. 

Nos ehhez meg kell ismerkednünk egy beépített függvénnyel, az INDIREKT függvénnyel. Ez a függvény 

azt csinálja, hogy egy cellahivatkozás segítségével, amely szöveget tartalmaz, kiértékeli és megjeleníti a 

szöveges hivatkozás tartalmát. A mi példánkban, ha a B4 cellában a Gyümölcs szöveg van, akkor a hozzá 

tartozó gyümölcsöket fogja betenni a legördülő listába. Ne feledjük, hogy létrehoztunk tartományokat a 

gyümölcsökből, illetve a zöldségekből, és azokat elneveztük Gyümölcs-nek, illetve Zöldség-nek! Tehát 

nem közvetlenül, hanem indirekt módon a Gyümölcs szöveg a Gyümölcs nevű tartományra mutat, aminek 

https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/nevkezelo_kategoria_elemek.png
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az elemi a gyümölcsök (hasonlóan a zöldségek is). Így tehát amikor a B4 cellában a Gyümölcs felirat van, 

akkor a rá mutató hivatkozás a Gyümölcs nevű tartomány elemeit generálja a listába, ha pedig Zöldség van, 

akkor a zöldségeket. Nézzük mindezt képekben. 

Az INDIREKT függvény használata listában: 

 

Csak a gyümölcsökből tudunk választani: 

 

Csak a zöldségekből tudunk választani: 

 

Remélem sikerült felkelteni az érdeklődést a legördülő listák megismerésével. Láthatjuk tehát, hogy 

hasznos és látványos lehetőségek tárulnak fel előttünk a különböző feladatok megoldásához. Én ennyit 

kívántam írni röviden a legördülő listákról. 

Összesítés 

Folyamatban 

Diagramok 

Folyamatban 

 

 

https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/fuggo_lista.png
https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/fuggo_lista_gyumolcs.png
https://panczeli.hu/wp-content/uploads/2021/10/fuggo_lista_zoldseg.png



