
 

A Python programozási nyelv 

középiskolában 
(összefoglaló jegyzet) 

Bővített verzió (tuple, enumerate ciklus) 

2021. március 25. 

 

 

Készítette: Pánczél István 

 tanár 

 



 

Tartalom 
Bevezető gondolatok ..................................................................................................................................... 7 

Bevezető .................................................................................................................................................... 7 

Számítógépek ............................................................................................................................................. 7 

Első számolóeszköz ............................................................................................................................... 7 

Mechanikus számológépek .................................................................................................................... 7 

Elektromechanikus számológépek......................................................................................................... 7 

Elektronikus számítógépek .................................................................................................................... 8 

Programozási nyelvek ................................................................................................................................ 8 

Programozáselmélet ....................................................................................................................................... 9 

Programozási alapfogalmak ....................................................................................................................... 9 

A programírás lépései ................................................................................................................................ 9 

Az algoritmus fogalma ............................................................................................................................ 10 

Algoritmus leíró eszközök ....................................................................................................................... 10 

Struktogram ......................................................................................................................................... 10 

Folyamatábra ....................................................................................................................................... 10 

Mondatszerű leírás ............................................................................................................................... 11 

Adat fogalma, adattípusok ....................................................................................................................... 11 

Adattípusok: ......................................................................................................................................... 11 

Adatszerkezetek ................................................................................................................................... 11 

Ismertebb adatszerkezetek a következők: ............................................................................................ 11 

Adatállományok ................................................................................................................................... 12 

Adatállománnyal (fájllal) végezhető műveletek: ................................................................................. 12 

Telepítés, fejlesztői környezet ..................................................................................................................... 13 

A Python 3 programozási nyelvről általában ........................................................................................... 13 

A Python 3 telepítése ............................................................................................................................... 13 

Python 3 fejlesztői környezetek ............................................................................................................... 14 

Az IDLE fejlesztői környezet .................................................................................................................. 14 

A PyCharm fejlesztői környezet .............................................................................................................. 15 

Python programozás online felületen ...................................................................................................... 18 

A nyelv szintaxisa ........................................................................................................................................ 19 

Szintaktika ............................................................................................................................................... 19 

Lefoglalt szavak ....................................................................................................................................... 19 

Adattípusok .............................................................................................................................................. 20 

Operátorok ............................................................................................................................................... 20 

Matematikai operátorok ....................................................................................................................... 20 

Összehasonlító operátorok ................................................................................................................... 20 

Logikai operátorok ............................................................................................................................... 20 

Hozzárendelő operátorok ..................................................................................................................... 20 



 

Változók ................................................................................................................................................... 21 

Utasítások ................................................................................................................................................ 21 

Adatkiírás, adatbeolvasás ............................................................................................................................ 22 

Képernyőre írás ........................................................................................................................................ 22 

Szöveg képernyőre írása ...................................................................................................................... 22 

Változó képernyőre írása ..................................................................................................................... 23 

Adatbeolvasás .......................................................................................................................................... 25 

Típuskonverziós függvények ................................................................................................................... 26 

int() ...................................................................................................................................................... 26 

float() ................................................................................................................................................... 26 

str() ....................................................................................................................................................... 27 

Vezérlési szerkezetek ................................................................................................................................... 28 

Szekvencia ............................................................................................................................................... 28 

Elágazás ................................................................................................................................................... 28 

if ........................................................................................................................................................... 28 

else ....................................................................................................................................................... 28 

elif ........................................................................................................................................................ 29 

Ciklus ....................................................................................................................................................... 29 

Elöl-tesztelő ciklus – while .................................................................................................................. 29 

Bejáró ciklus – for változó in objektum .............................................................................................. 30 

Számlálós ciklus .................................................................................................................................. 30 

Ciklus enumerate utasítással ................................................................................................................ 32 

Eljárások, függvények ................................................................................................................................. 33 

Eljárások .................................................................................................................................................. 33 

Függvények .............................................................................................................................................. 34 

Lista ............................................................................................................................................................. 35 

Lista létrehozása ...................................................................................................................................... 35 

Üres lista létrehozása ........................................................................................................................... 35 

Elemmel rendelkező lista létrehozása .................................................................................................. 35 

Lista elemeinek elérése ............................................................................................................................ 35 

Lista tagság lekérdezése .......................................................................................................................... 36 

Lista műveletek ........................................................................................................................................ 36 

Összefűzés ........................................................................................................................................... 36 

Ismétlés (sokszorosítás) ....................................................................................................................... 36 

Lista elemének módosítása .................................................................................................................. 37 

Lista elemének törlése ......................................................................................................................... 37 

Listák függvényei .................................................................................................................................... 38 

sort() ..................................................................................................................................................... 38 

len() ...................................................................................................................................................... 39 

count() .................................................................................................................................................. 39 



 

clear() ................................................................................................................................................... 39 

append() ............................................................................................................................................... 39 

pop() ..................................................................................................................................................... 39 

remove() ............................................................................................................................................... 40 

insert() .................................................................................................................................................. 40 

copy() ................................................................................................................................................... 40 

reverse() ............................................................................................................................................... 40 

extend() ................................................................................................................................................ 41 

Halmaz ......................................................................................................................................................... 42 

Halmaz létrehozása .................................................................................................................................. 42 

Üres halmaz létrehozása ...................................................................................................................... 42 

Elemeinek megadásával ....................................................................................................................... 42 

Meglévő listából .................................................................................................................................. 42 

A halmaz adattípus beépített tagfüggvényei ............................................................................................ 43 

add() ..................................................................................................................................................... 43 

copy() ................................................................................................................................................... 44 

pop() ..................................................................................................................................................... 44 

clear() ................................................................................................................................................... 44 

remove() ............................................................................................................................................... 44 

update() ................................................................................................................................................ 45 

discard() ............................................................................................................................................... 45 

Szótár ........................................................................................................................................................... 46 

Szótár létrehozása .................................................................................................................................... 46 

Üres szótár létrehozása ........................................................................................................................ 46 

Kulcs-érték párok megadásával ........................................................................................................... 46 

Műveletek szótárral ................................................................................................................................. 46 

Hozzáférés a szótár egy eleméhez ....................................................................................................... 46 

len() ...................................................................................................................................................... 46 

del ........................................................................................................................................................ 47 

Egy érték megváltoztatása ................................................................................................................... 47 

A szótár adattípus beépített tagfüggvényei .............................................................................................. 47 

clear() ................................................................................................................................................... 47 

pop() ..................................................................................................................................................... 47 

copy() ................................................................................................................................................... 47 

update() ................................................................................................................................................ 48 

popitem() .............................................................................................................................................. 48 

get() ...................................................................................................................................................... 48 

keys() ................................................................................................................................................... 48 

items() .................................................................................................................................................. 49 

values() ................................................................................................................................................ 50 



 

Tuple ............................................................................................................................................................ 51 

Hozzáférés egy tuple elemhez ................................................................................................................. 51 

A tuple adattípus beépített tagfüggvényei ............................................................................................... 51 

index() .................................................................................................................................................. 51 

count() .................................................................................................................................................. 52 

A tuple hossza .......................................................................................................................................... 52 

len() ...................................................................................................................................................... 52 

Szövegek kezelése ....................................................................................................................................... 53 

Hozzáférés szöveg adott eleméhez .......................................................................................................... 53 

Szövegek összefűzése .............................................................................................................................. 54 

Szövegkezelő függvények ....................................................................................................................... 54 

len() ...................................................................................................................................................... 54 

lower(), upper() .................................................................................................................................... 54 

count() .................................................................................................................................................. 54 

capitalize() ........................................................................................................................................... 55 

split() .................................................................................................................................................... 55 

strip() .................................................................................................................................................... 55 

lstrip(), rstrip() ..................................................................................................................................... 55 

find() .................................................................................................................................................... 56 

join() .................................................................................................................................................... 56 

index() .................................................................................................................................................. 56 

format() ................................................................................................................................................ 56 

Sztring konstans - punctuation ................................................................................................................. 58 

Fájlkezelés ................................................................................................................................................... 59 

Fájl létrehozása, fájlba írás ...................................................................................................................... 59 

Fájl beolvasása ......................................................................................................................................... 60 

A fájl tartalmát egyszerre olvassuk be ................................................................................................. 60 

A fájl tartalmát soronként olvassuk be ................................................................................................ 61 

A fájl összes sorának beolvasása ......................................................................................................... 61 

A fájl tartalmát listába olvassuk be ...................................................................................................... 62 

Fájl beolvasása a with blokk segítségével ........................................................................................... 63 

Fájl beolvasása szótárelemekből álló listába ....................................................................................... 63 

Matematikai modul ...................................................................................................................................... 66 

Teknőcgrafika .............................................................................................................................................. 67 

A kezdeti lépések ..................................................................................................................................... 67 

Teknős mozgása ....................................................................................................................................... 68 

Mozgás és rajzolás ............................................................................................................................... 68 

Tollvezérlés .............................................................................................................................................. 68 

Rajz állapot .......................................................................................................................................... 68 

Szín szabályozás .................................................................................................................................. 69 



 

Kitöltés ................................................................................................................................................. 70 

Egyéb rajzvezérlés ............................................................................................................................... 71 

Teknős állapot .......................................................................................................................................... 71 

Láthatóság ............................................................................................................................................ 71 

Megjelenés ........................................................................................................................................... 71 

Képernyő .................................................................................................................................................. 73 

Ablakvezérlés ...................................................................................................................................... 73 

Beviteli módszerek .............................................................................................................................. 74 



 

Bevezető gondolatok 

Bevezető 

Ez az online jegyzet elsősorban a középiskolás diákok számára nyújt összefoglalót a programozás-

ról, illetve ezen belül a Python programozási nyelvről. Hangsúlyozom, hogy ez egy összefoglaló jegyzet, 

csupán összegzem az Interneten szabadon fellelhető, ide tartozó információkat. Mint azt tudjuk, a 2020/21-

es tanévben új tantárgy került bevezetésre Magyarországon az általános iskolákban, és a középiskolákban. 

A tantárgy neve Digitális kultúra lett, felmenő rendszerben kerül bevezetésre, tehát egy ideig marad még 

az Informatika tantárgy is. Mindkettőben követelmény a programozási alapismeretek, talán ebben az új 

tantárgyban egy kicsit nagyobb hangsúlyt is kap ez a témakör. Minden diáknak tanulnia kell tehát alapszintű 

programozást, akik pedig emelt szinten szeretnének érettségizni informatikából, azoknak még egy kis több-

let programozási tudás is kell. A programozás megtanít logikusan gondolkodni, fejleszti az algoritmikus 

gondolkodást, a tanulási készséget, a problémamegoldó készséget, és nem utolsó sorban a kreativitást. Ezek 

fényében kijelenthetem, hogy a programozás tanulás nagyon hasznos a diákok számára, hiszen nagyon sok 

területen fejleszti a tanulók képességeit. A munkaerőpiac szempontjából is hasznos ezen a területen minél 

mélyebb ismereteket elsajátítani, hiszen már most is, de a jövőben még inkább keresett szakma lesz a prog-

ramozó, szoftverfejlesztő, illetve a digitális tudáshoz tartozó egyéb szakmák. 

Számítógépek 

Már az első számítógépek megjelenésekor igény volt, hogy a számítógépnek parancsokat, utasítá-

sokat adjunk, azaz, programozzuk. A számítógépek fejlődését nézzük meg röviden, tekintsük át a fontosabb 

mérföldköveket. 

Első számolóeszköz 

Abakusz – ősi formáit szinte minden ókori kultúrában megtalálhatjuk. Általában néhány vékony 

rudat-pálcát tartalmaz, amelyek mindegyikén meghatározott számú, esetleg különböző színű, csúsztatható 

korong vagy golyó található. Ezek segítségével végzi el a kezelő az összeadás, a kivonás műveletét. A 

szorzás és osztás elvégzésére csak bonyolult szabályokkal alkalmazható. 

Mechanikus számológépek 

• 1623 – Wilhelm Schickard (négy alapművelet, tízfogú fogaskerék) 

• 1642 – Blaise Pascal (összeadás, kivonás, fogaskerék, tízes számrendszer, 8 jegyű számot tud ke-

zelni) 

• 1673 – Gottfried Wilhelm Leibniz (Pascal gépét tökéletesítette, négy alapművelet) 

• 1820 – Charles Xavier Thomas de Colmar (négy alapművelet, kereskedelmi forgalomba került) 

• 1820 – Joseph Marie Jacquard (szövőgép, lyukkártya) 

• 1822 – Charles Babbage (Difference Engine, gőzzel hajtott, függvények differenciálhányadosa) 

• 1834 – Charles Babbage (Analytical Engine, 20 jegyű számok) 

• 1853 – George Boole (logikai algebra) 

• 1887 – Hermann Hollerith (statisztikai adatok feldolgozására alkalmas gép) 

• 1924 – Hermann Hollerith céget alapít, ebből fejlődött ki az IBM 

Elektromechanikus számológépek 

• 1936 – Konrad Zuse (első programozható számológép, Z1) 

• 1939 – Konrad Zuse (Z2) 

• Elektromechanikus számítógépek 

• 1941 – Konrad Zuse (Z3, az első programozható számítógép, 22 bites) 

• 1943 – Tommy Flowers (Colossus, relés, elektronikus gép) 

• 1944 – Howard Aiken (Mark I, tízes számrendszert használt) 

• 1946 – Pennsylvania Egyetem (ENIAC, elektroncsöves, gépi kódú programozhatóság) 

• 1952 – Neumann János irányításával (EDVAC, a programot is a memóriában tárolja) 

• 1955 – Az Amerikai Egyesült Államokban (UNIVAC, szöveges információkat is tudott kezelni, az 

első, kereskedelmi forgalomba helyezett számítógép) 



 

Elektronikus számítógépek 

• generációs számítógépek (1943 – 1957, elektroncsöves gépek) 

• generációs számítógépek (1958 – 1965, tranzisztoros gépek) 

• generációs számítógépek (1966 – 1973, integrált áramkörös gépek) 

• generációs számítógépek (1974 – 1990, mikroprocesszoros gépek) 

• generációs számítógépek (1991 – napjainkig, párhuzamos és asszociatív működésű mikroprocesz-

szorok) 

• A jövő – optikai számítógép (fényimpulzusok hordozzák az információt), zajlik a kvantumszámító-

gép kutatása is 

Programozási nyelvek 

A programozási nyelv olyan, az ember által olvasható és értelmezhető utasítások sorozata, amivel 

közvetlenül, vagy közvetve közölhetjük a számítógéppel egy adott feladat elvégzésének módját. Az elmúlt 

évtizedekben sokféle programozási nyelv fejlődött ki, hiszen különböző problémák megoldásához külön-

böző programozási nyelvek kellettek a hatékonyság miatt. Ezekről a nyelvekről részletesen olvashatunk az 

Interneten, így én most csak felsorolom a legismertebb programozási nyelveket. 

• Gépi kód – valójában nem nyelv, a gép számára közvetlenül értelmezhető adatsort jelenti (nullák és 

egyesek sorozatát). 

• Assembly – alacsony szintű nyelv, közel áll a gépi kódhoz, nehéz benne programot írni. 

• Magas szintű nyelvek – olyan nyelvek, melyek (az alacsony szintű nyelvekkel szemben) elvontab-

bak, könnyebben használhatóak és platform-függetlenebbek. Néhány ilyen nyelv a teljesség igénye 

nélkül: Basic, Pascal, C, C++, C#, Java, Python, és még sok más.



 

Programozáselmélet 

Programozási alapfogalmak 

Most áttekintünk néhány programozási alapfogalmat a teljesség igénye nélkül. Csak annyival, és 

olyan szinten ismerkedünk meg, amennyire egy középiskolásnak szüksége lehet. Nem győzöm hangsú-

lyozni, a gimnázium nem képez programozókat, csak belekóstolunk ebbe a szakmába, és esetleg sok otthoni 

munkával emelt szintű érettségit is tehetünk. 

• Programozás – olyan folyamat, amely során egy feladat megoldását a számítógép számára érthető 

módon írjuk le. 

• Programozási nyelv – a programozáskor használt leírás nyelve. 

• Program – a programozás eredményeként jön létre, utasítások sorozatából épül fel. 

• Forrás program – a megírt programszöveg, amelyet valamilyen szövegszerkesztővel hoztunk létre. 

• Fordító program (compiler) – a programot a számítógép számára lefordítja, azaz a forrásprogra-

mot egy úgynevezett tárgyprogrammá alakítja (ez már gépi kódú program, de általában még nem 

futtatható). A legtöbb fordító két menetben fordítja le a forrásprogramot, az első menetben a lexi-

kális és szintaktikai elemzés történik. Ennek végeztével megkapjuk az úgynevezett közbülső for-

mulát. A második menetben a fordító a közbülső formából előállítja a tárgyprogramot. 

• Lexikális elemzés – legfontosabb feladata, hogy felderítse a program úgynevezett alapjeleit, és 

szabványos formában átadja azokat a szintaktikai elemzőnek (alapszavak, azonosítók, konstansok, 

elhatároló jelek stb.). 

• Szintaktikai elemzés – a lexikai elemzőtől már standard formában kapja meg a programot. Meg-

vizsgálja, hogy az adott programozási nyelv nyelvtani szabályai szerint helyes-e a program. Elké-

szíti minden utasítás szintaxis fáját. A folyamat végén a fordítóprogram elkészíti a közbülső for-

mát. 

• Közbülső forma – a műveletek még nem abban a sorrendben vannak, ahogyan azokat végre kell 

hajtani. Matematikából már tudjuk, hogy a műveleteket általában nem balról jobbra hajtjuk végre, 

hanem léteznek egyéb szabályok is (zárójelek, prioritás, stb.). 

• Kódgenerálás – a tulajdonképpeni fordítást jelenti, ennek végeredménye a tárgynyelvű program. 

• Programszerkesztés – a tárgynyelvű programot még szerkeszteni kell ahhoz, hogy végleges, futtat-

ható formájú legyen. 

• Értelmező program (interpreter) – a forrásnyelvű programot hajtja végre utasításonként, minden 

futtatáskor újra kell értelmezni a forrásprogramot. 

• Szintaktikai hibák – azok a hibák, amelyek a programozási nyelv szabályai ellen vétenek (pl. hely-

telen utasítás). 

• Szemantikai hibák – azok a hibák, amelyek a feladat megoldása szempontjából helytelenek (pl. 

nullával való osztás). 

• Konstans – olyan adat, amely állandó értékkel bír, nem változik. 

• Változó – olyan adat, amely megváltoztathatja az értékét. 

A programírás lépései 

• A feladat pontos megfogalmazása írásban 

• Az algoritmus megtervezése, elkészítése 

• Kódolás 

• Tesztelés, hibakeresés, javítás 

• A program hatékonyságának vizsgálata 

• Dokumentáció készítése 

  



 

Az algoritmus fogalma 

• Algoritmus – egy probléma megoldásának véges számú részlépésben történő egyértelmű, és teljes 

leírása. 

• Az algoritmus elemi lépései 

 

o Beolvasás 

o Kiírás 

o Értékadás 

o Elágazás 

o Ciklus 

Algoritmus leíró eszközök 

Struktogram 

Az algoritmust (megosztott) téglalapokba írjuk, és a végrehajtandó utasításokat ezekben határozzuk meg. 

 

Folyamatábra 

Különböző geometriai szimbólumok segítségével írjuk le az algoritmust. Az egyes ábráknak meg-

határozott jelentésük van, ezeket nem szabad felcserélni. Az elágazási irányok megadása önkényes, de egy 

programon belül csak egy módon használjuk. 

 
  



 

Mondatszerű leírás 

Az algoritmust egymás után következő, hétköznapi szavakkal és mondatokkal írjuk le. 

 
Adat fogalma, adattípusok 

Ha rögzítjük az információt, akkor adatról beszélünk, tehát maga a program is adat, és amivel a 

program dolgozik, az is adat. Az adatokat általában valamilyen háttértárolón rögzítjük. 

Adattípusok: 

• Elemi típusok (nincs belső szerkezetük) 

o Logikai 

o Karakter 

o Egész szám 

o Valós szám 

• Összetett típusok (elemi adattípusokból épülnek fel), például: 

o Tömb 

o Szöveg 

o Lista 

o Rekord 

o stb. 

Adatszerkezetek 

Fontos jellemzője egy adatnak, adathalmaznak, a szerkezete. Az adatcsoportokban valamilyen lo-

gikai összefüggés érvényesül. Ezeket az összefüggéseket adatszerkezeteknek nevezzük. Az adatszerkeze-

tekkel különböző műveleteket végezhetünk: 

• Létrehozás 

• Módosítás 

• Rendezés 

• Keresés 

• Bejárás 

• Feldolgozás 

Ismertebb adatszerkezetek a következők: 

• Halmaz 

• Tömb 

• Lista 

• Sor 

• Verem 

• Gráf 

• Fa 

  



 

Adatállományok 

A számítógépen lévő információ tárolási egysége a fájl. Egy fájl tartalma a gép szempontjából vagy 

adat vagy program, amely a processzor által végrehajtható utasításokat tartalmaz. A fájlban tárolt adat tet-

szőleges, lehet szöveg, grafikus kép, hang stb. Az adatok formájára nézve nincs előírás, a gyakorlatban 

nagyon sokféle formátum létezik. A fájlt minden operációs rendszer használja, konkrét megjelenése azon-

ban már az operációs rendszertől függ. Fizikailag tehát a háttértáron elhelyezkedő összefüggő adathalmazt 

tekinthetjük fájloknak. 

A lemezeken elhelyezkedő fájloknak van nevük, fizikai elhelyezkedésük a lemezen, méretük, attri-

bútumaik és más és más rendszereken még sok egyéb jellemzőik is. Ha az operációs rendszerben futó prog-

ram fel akarja dolgozni egy lemezen elhelyezkedő fájlban lévő adatokat, akkor azt először tudatnia kell az 

operációs rendszerrel egyértelműen, hogy melyik a kérdéses fájl, aminek hatására az operációs rendszer 

fizikailag megkeresi a fájlt, és az adatait hozzáférhetővé teszi a program számára. Ezt a folyamatot a fájl 

megnyitásának nevezzük. 

Adatállománnyal (fájllal) végezhető műveletek: 

• Létrehozás 

• Megnyitás 

• Bővítés 

• Keresés 

• Törlés 

• Módosítás 

• Lezárás



 

Telepítés, fejlesztői környezet 

A Python 3 programozási nyelvről általában 

Mint azt már említettem, sokféle programozási nyelv létezik ma már, a bőség zavarával küzdünk. 

Hogy milyen nyelvet válasszunk, melyikbe mélyedjünk bele jobban, ez nehéz kérdés. Mindenesetre valahol 

el kell kezdeni, és ha már egy programozási nyelvben járatosabbak vagyunk, akkor később, egy másik 

nyelvvel már könnyebben boldogulunk. Aki ilyen munkakörben szeretne elhelyezkedni, az úgy is több 

programozási nyelvvel, fejlesztői környezettel meg fog ismerkedni. Mi most koncentráljunk csak egy 

nyelvre, a Python 3 nyelvre. Ez a nyelv szerintem nagyon jól használható középiskolában a programozás 

alapjainak elsajátítására, és az emelt szintű informatika érettségi feladat megoldására. A Python  3 progra-

mozási nyelv megfelel a következő kritériumoknak: 

• magas szintű nyelv 

• könnyen elsajátítható 

• egyszerű a szintaxisa (helyesírási szabálya) 

• alkalmas összetett feladatok megoldására 

• széleskörűen elterjedt nyelv 

• kezeli a nemzetközi kódkészletet (magyar ékezetes betűk használhatók) 

• grafikus alkalmazások is készíthetők benne 

• ingyenes, és nyílt forráskódú nyelv 

• lehet használni Windows, Linux és OS X rendszereken is 

• a nyelvfeldolgozója interpreter (azonnal gépi kódra fordít) 

• nemzetközi szinten elterjedt 

• támogatja az objektum orientált programozást (OOP) 

• beépített Turtle modul (teknőc grafika) 

• beépített Tkinter modul (grafikus lehetőségek) 

A Python 3 telepítése 

A Python nyelv ingyenes, így szabadon letölthető és telepíthető. A nyelv hivatalos oldaláról tölthet-

jük le, melyet itt találunk: 

Letöltés: innen 

A megjelenő képernyőn kattint-

sunk a Downloads menüpontra, majd vá-

lasszuk ki a számítógépünkön lévő operá-

ciós rendszernek megfelelő verziót (min-

dig a legújabb stabil verziót), majd töltsük 

le. Ennek a jegyzetnek az írásakor a 

Python 3.9.1 verzió volt a legújabb stabil 

verzió, így a továbbiakban erről lesz szó. 

Természetesen, ha később újabb verzió je-

lenik meg, azt itt leírtak akkor is érvénye-

sek lesznek, hiszen a program lefelé kom-

patibilis. Én Microsoft Windows 10 operá-

ciós rendszert használok, így értelemsze-

rűen a Python Windows-os verzióját hasz-

nálom. Ez nem probléma, mert ha valaki más operációs rendszerre telepíti, akkor is ugyanígy programozhat 

Python nyelven. Az Interneten sok magyar nyelvű információt találhatunk a Python nyelv telepítéséről, és 

beállításáról, így mindenki elboldogul, akármilyen operációs rendszer van a gépén. A Youtube felületén is 

vannak magyar nyelvű videók a telepítésről és beállításról, bár nagyon egyszerű dolgunk van. A Windows-

os verzió esetén a letöltött fájlt (python-3.9.1-amd64.exe) elindítjuk, majd lényegében mindent elfogadunk, 

és már fel is települ a gépünkre a Python nyelv. Egy kis segítség a telepítéshez: első lépésként válasszuk az 

https://www.python.org/


 

Install Now lehetőséget, ezt követően pedig jelöljük be az Add Python 3… to PATH kis négyzetét (ez 

nagyon fontos). 

Ezt követően a Windows Start menüjében megtalálhatjuk a Python 3.9 menüpontot, benne pedig 

többek között az IDLE (Python 3.9 64-bit) almenüt. Erre akkor lehet szükségünk, ha nem telepítünk fel 

más fejlesztői környezetet. 

Python 3 fejlesztői környezetek 

Bármilyen programozási nyelvet használunk, érdemes valamilyen kényelmes fejlesztői környezetet 

is feltelepíteni a számítógépünkre. Amikor valamilyen programot írunk, ahhoz kell egy szövegszerkesztő, 

egy fordító (esetenként), illetve egy program futtatási lehetőség, hogy ki tudjuk próbálni az elkészült prog-

ramot, programrészletet. A különböző programozási nyelvekhez többféle fejlesztői környezetek léteznek, 

hogy ki melyiket használja, az ízlés dolga. A Python 3 nyelvhez is több fejlesztői környezetet használha-

tunk, én csak egy párat említenék most a Windows-os verzióhoz: 

• IDLE (feltelepül a programmal együtt, emelt szintű informatika érettségin használható) 

• Thonny (barátságos, könnyű használni) 

• PyCharm Community (emelt szintű informatika érettségin használható) 

• Online felhasználói környezet 

Az IDLE fejlesztői környezet 

Ez a fejlesztői környezet része a Python 3 programozási nyelvnek, így vele együtt feltelepül a gé-

pünkre. Tudunk benne programozni, az emelt szintű informatika érettségin is lehet használni, ezért nem 

muszáj másik fejlesztői környezetet feltelepíteni a gépünkre. Nézzük, hogyan is kell használni. Keressük 

meg a Windows Start menüben a Python menüpontot, majd ezen belül az IDLE almenüt. Erre kattintsunk, 

és már el is indul az IDLE Shell felület, a parancssori ablak. Itt tudunk interaktív módon programozni, azaz 

rögtön végrehajtódnak az utasításaink. Az alábbi képen ezt az ablakot látjuk: 

 

Írjuk be az utasítást, majd nyomjunk ENTER-t. Az alábbi képen egy egyszerű kiíró utasítást láthatunk: 

 
  



 

Természetesen ez az interaktív ablak nem elegendő egy komolyabb program megírásához, ezért 

használjuk a kódszerkesztő ablakot, mely szintén része a Python 3 nyelvnek. Az IDLE Shell ablak File 

menüjére kattintva válasszuk a New File parancsot, így megjelenik a kódszerkesztő: 

 

A kódszerkesztő ablakban már írhatjuk az összetettebb programjainkat is, ne felejtsük menteni a 

munkánkat! 

 

A PyCharm fejlesztői környezet 

Ez a fejlesztői környezet a leg professzionálisabb, az ingyenes verzió (Community) letölthető: in-

nen. Letöltés után indítsuk el a telepítő fájlt (pycharm-community-2020.3.exe, illetve az éppen aktuális 

verziót). Fogadjunk el mindent, de ha a következő ablakhoz érünk, és ezt a fejlesztői környezetet szeretnénk 

állandóan használni 64 bites Windows rendszeren, akkor mindegyik kis négyzetbe tegyük be a pipát. 

 
  

https://www.jetbrains.com/pycharm/download/other.html
https://www.jetbrains.com/pycharm/download/other.html


 

Majd ismét fogadjunk el mindent, végül az Install feliratra kattintva feltelepül a program. Ha kész 

a telepítés, a számítógépünket újra kell indítani. Újraindítás után indítsuk el magát a programot. A Windows 

Start menüjében keressük meg a JetBrains menüt, majd ezen belül kattintsunk a PyCharm Community 

Edition almenüre. Mint azt már az előzőekben jeleztem, ez a leg professzionálisabb fejlesztői környezet, 

így használata a kezdőknek egy kicsit ijesztő. Az indítás után különböző képernyők bukkannak fel, ahol 

mindig akar tőlünk valamit. Ebben segítenek az alábbi képek sorrendben: 

 



 

 

 



 

 

 
Python programozás online felületen 

Ha nem szeretnénk semmit feltelepíteni a számítógépünkre, akkor is tudunk programokat írni. Eh-

hez válasszunk online felületet. 

• Egyik ilyen felület: itt 

• Másik ilyen felület: itt 

Ezeken a felületeken tehát programozhatunk Python nyelven, bár azért nem árt inkább feltelepíteni 

a gépünkre a Python nyelvet, és valamilyen fejlesztői környezetet.

https://repl.it/languages/python3
https://www.onlinegdb.com/online_python_compiler


 

A nyelv szintaxisa 

Szintaktika 

A Python csak akkor tudja végrehajtani a programot, ha az szintaktikailag helyes, azaz a formai 

szabályoknak eleget tesz, különben a folyamat megakad és visszatér egy hibaüzenettel. A szintaxis a prog-

ram szerkezetére és annak szabályaira vonatkozik. Mint például a magyar nyelvben az, hogy a mondatok-

nak nagybetűvel kell kezdődniük és írásjellel végződniük. Az alábbiakban tekintsünk át néhány szintaktikai 

szabályt. 

• Kis- és nagybetűk különbözőnek számítanak 

• Az azonosítók betűvel vagy aláhúzásjellel kezdődnek 

• Utasítás lezárásához nem kell semmi (a fordító észreveszi a sor végét) 

• Utasítást több sorra tördelhetünk a \ karakterrel 

• Blokkon belüli utasítás tördeléséhez nem kell használni a \ karaktert 

• Blokkhatár nincs, az azonos szinten levő utasításokat egyenlő számú, azonos behúzás jelzi (4 

space ajánlott szintenként) 

• Összetett utasítás (if, elif, while, for…) esetén a fejsor kettőspontra végződik (fej, kettőspont, be-

húzott utasítások blokkja) 

• Szövegkonstansokat (String) aposztrof, vagy idézőjelek közé kell írni 

• Több string is állhat egymás mellett (automatikusan összefűződnek, pl. Print(‘kutya’ ‘füle’) –> 

kutyafüle) 

• Elérési út esetén a / jelet kell használni (pl. path=’C:/Dokumentumok/Informatikaérett-

ségi/Emelt/telkek.txt’) 

• Az indexelés mindig nullától indul 

• Megjegyzések esetén a sor elejére # jelet kell írni 

• Több soros megjegyzést 3 aposztróffal kezdünk, és 3 aposztróffal fejezünk be (lehet idézőjeleket 

is írni) 

• Felesleges behúzásokat nem alkalmazhatunk 

• Egy utasítást kötelező a sor elején kezdeni 

• Több utasítást is írhatunk egy sorba, pontosvesszővel elválasztva 

• Python 3 nyelvben az alapértelmezett karakterkódolás UTF-8 

Aki mélyebben szeretne megismerkedni a Python nyelv szintaktikájával, és alkotóelemeivel, az lá-

togasson el erre az oldalra: Link 

Lefoglalt szavak 

Mint minden programozási nyelvben, a Python 3 nyelvben is vannak úgynevezett lefoglalt szavak, 

melyeket mi nem használhatunk. Ezeket láthatjuk az alábbi táblázatban: 

 
  

https://docs.python.org/3/reference/index.html


 

Adattípusok 

Az alábbiakban tekintsük át a leggyakrabban használt adattípusokat, a teljesség igénye nélkül. 

• int – egész szám 

• float – lebegőpontos szám 

• complex – komplex szám 

• str – karakterlánc 

• list – lista 

• array – tömb 

• tuple – n darab elemet tartalmaz 

• range – egész számokból álló számtani sorozat 

• bool – igaz/hamis (True/False) 

Operátorok 

A műveleti jelek, más szóval operátorok, különböző műveleteket (pl.: összeadás, szorzás, osztás) 

jelölő speciális nyelvi elemek. Az operandusok pedig azok az értékek, melyeken a műveleteket elvégezzük. 

Ha egy kifejezésben több műveleti jel is szerepel, akkor a kiértékelés sorrendjét a műveletek erőssége, más 

szóval a műveletek precedenciája határozza meg. A Pythonban az aritmetikai műveletek erőssége megfelel 

a matematikában megszokottnak. 

Matematikai operátorok 

 

Összehasonlító operátorok 

 

Logikai operátorok 

 

Hozzárendelő operátorok 

 



 

Változók 

A programnyelvek egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy képesek módosítani a változókat. A vál-

tozó lényegében egy név, amely egy értékre utal. A változókhoz értékadó kifejezés segítségével rendelhe-

tünk értéket. 

A változónevek tetszőleges hosszúságúak lehetnek, tartalmazhatnak betűket és számjegyeket is, de 

mindenképpen betűvel vagy aláhúzás karakterrel kell kezdődniük. A változónevek nagybetűket is tartal-

mazhatnak, de ezzel ritkán élünk. Ha mégis használjuk a nagybetűket is, akkor tartsuk észben, hogy a kis 

és nagybetűk különbözőnek számítanak, tehát a „Pali” és „pali” két különböző változó. Az aláhúzás karak-

tert ( _ ), ami szintén megjelenhet a nevekben, gyakran használjuk a több szóból álló nevek tagolására, 

például sajat_nev vagy csokolade_tipusa. 

A programozók általában olyan nevet választanak, mely – az emberi olvasó számára – utal a változó 

szerepére, hogy később könnyebb legyen felidézni azt. Az ilyen „beszédes” nevek a program dokumentá-

lását is segítik. 

Utasítások 

Az utasítás olyan parancs, amelyet a Python értelmező képes végrehajtani. Eddig csak az értékadó 

utasítással ismerkedtünk meg, de hamarosan látni fogunk más fajta utasításokat is, többek közt a while, a 

for, az if és az import utasításokat is. Amikor begépelünk egy utasítást a parancssorba, a Python végrehajtja 

azt. Az utasítások viszont nem mindig szolgáltatnak eredményt.



 

Adatkiírás, adatbeolvasás 

Képernyőre írás 

Szöveg képernyőre írása 

Most, és a továbbiakban is (a következő fejezetekben) egy fejlesztői környezet kódszerkesztőjében 

fogom bemutatni a példákat. Én a PyCharm fejlesztői környezetet fogom használni, de természetesen min-

denki a neki szimpatikus környezetben próbálja ki a bemutatott feladatokat. Ez lehet az IDLE, vagy akár 

egy online felület.  Ezek után lássunk hozzá a probléma megoldásához! 

Ha egy karaktert, vagy karakterláncot (sztringet) szeretnénk megjeleníteni a képernyőn, akkor a 

Print() függvényre lesz szükségünk. A zárójelben aposztrófok között adjuk meg a kiírandó szöveget. Hasz-

nálhatnánk idézőjeleket is, de maradjunk inkább az aposztrófnál. Lássunk egy egyszerű példát, kiíratjuk a 

Szia Világ! szöveget. Vegyük észre, hogy ha elkezdjük beírni a print függvény nevét, akkor felbukkan egy 

panel, ami segítséget nyújt a függvény használatához. A PyCharm esetén ezt látjuk, amint leütjük a p betűt: 

 

Ha most leütjük az ENTER vagy a TAB billentyűt, akkor be is írja helyettünk a parancsot. Termé-

szetesen a zárójelben nekünk kell beírni a paramétereket! Mit is látunk a fenti képen? A zárójelek között 

be kell írnunk, hogy mit is akarunk megjeleníteni (values), szöveg esetén természetesen aposztrófok között. 

Vesszővel elválasztva megadhatunk további paramétereket a függvénynek, de ezek nem kötelezőek. Ter-

mészetesen szövegeken nem csak betűket értünk, hanem bármilyen karaktert (betűk, számok, speciális je-

lek…). Az alábbiakban tekintsünk át egy-két kiírási feladatot. Az eredmények a továbbiakban is mindig, 

minden fejezetben a programkód alatt olvashatók. 

Egy szöveg képernyőre írása: 

print('Szia Világ!') 

Szia Világ! 

Szövegek összefűzése: 

print('alma''körte''szőlő') 

almakörteszőlő 

Szövegek elválasztása: 

print('alma', 'körte', 'szőlő') 

alma körte szőlő 

  



 

Azt is megtehetjük, hogy ne üres helyeket, hanem más karakter (karaktereket) tegyen a szövegré-

szek közé. Ekkor használjuk a fenti képen látható második paramétert (sep=). Ez az úgynevezett szeparátor, 

vagyis megadhatjuk, hogy a szövegrészeket milyen karakterrel (karakterekkel) válassza szét. Az előbbi 

példánál maradva a gyümölcsnevek között írjunk egy kettőskeresztet: 

print('alma', 'körte', 'szőlő', sep='#') 

alma#körte#szőlő 

Szöveg végéhez fűzés: 

Arra is lehetőségünk van, hogy egy szöveg végéhez karaktert (karaktereket) illesszünk. Erre való az 

end= paraméter. Nézzünk egy példát erre is. A Helló Balaton szöveg után illesszünk egy felkiáltójelet: 

print('Helló Balaton', end = '!') 

Helló Balaton! 

Szöveg több sorba írása: 

Fontos tudnunk azt is, hogy a print() függvény a szöveg kiírása után automatikusan új sort kezd, 

így az újabb print() függvénnyel kiírt szöveg új sorban kezdődik. Nézzünk erre is példát: 

print('Ma szép napos, meleg idő lesz.') 

print('Úgy döntöttem, elmegyek strandolni.') 

print('Remélem, nem jön hirtelen vihar.') 

Ma szép napos, meleg idő lesz. 

Úgy döntöttem, elmegyek strandolni. 

Remélem, nem jön hirtelen vihar. 

Szöveg fájlba írása: 

A következő érdekes, és néha hasznos lehetőség, hogy ne a képernyőre írjuk a szöveget, hanem egy 

szöveges fájlba. Ehhez rendelkeznünk kell egy szöveges fájllal, ami abban a mappában legyen, ahol a 

Python fájlunk. Majd meg kell nyitni írásra a fájlt (utána zárjuk be), és máris beleírhatjuk a szövegünket. 

Vigyázat, ha volt benne szöveg, azt kitörli! A fájlkezeléssel később részletesen foglalkozunk, most egyelőre 

fogadjuk el az alábbi megoldást. Létrehoztam valami.txt néven egy szöveges fájlt abban a mappában, ahol 

a hello.py fájl található (így neveztem el a gyakorló Python fájlomat). Megnyitjuk a valami.txt fájlt írásra 

(w) egy teszt nevű változóba, amit később lezárunk (close). A program futtatása után megnyitjuk a va-

lami.txt fájlt, és benne van a szövegünk! 

teszt = open('valami.txt', 'w') 

print('Helló Balaton', file=teszt) 

teszt.close() 

Változó képernyőre írása 

A programnyelvek egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy képesek módosítani a változókat. A vál-

tozó lényegében egy név, amely egy értékre utal. A változókat különféle értékek megjegyzésére használjuk 

a programban. A változók ugye változók, tehát időről, időre módosulhat az értékük. A változóhoz rendelt 

értékeket később felülírhatjuk, tehát új értéket rendelhetünk a változóhoz. 

A változónevek tetszőleges hosszúságúak lehetnek, tartalmazhatnak betűket és számjegyeket is, de 

mindenképpen betűvel vagy aláhúzás karakterrel kell kezdődniük. A változónevek nagybetűket is tartal-

mazhatnak, de ezzel ritkán élünk. Ha mégis használjuk a nagybetűket is, akkor tartsuk észben, hogy a kis 

és nagybetűk különbözőnek számítanak. Az aláhúzás karaktert (), ami szintén megjelenhet a nevekben, 

gyakran használjuk a több szóból álló nevek tagolására. Néhány esetben az aláhúzással kezdődő nevek 

különleges jelentést hordoznak, ezért kezdőként biztonságosabb betűvel kezdődő nevet választani. 

  



 

Egyszerűen létrehozhatunk egy változót. Adjunk neki egy nevet, majd egy egyenlőségjel után adjuk 

meg az értékét (szöveg esetén aposztrófok közé kell írni). A kiírásnál, a print() függvény paraméter meg-

adásánál be kell írnunk a változó nevét, tehát nem kell aposztrófok közé írni! Nézzünk erre egyszerű pél-

dákat: 

szoveg1 = 'Holnap kirándulni megyünk' 

szoveg2 = 'Pécsre' 

szam1 = 23 

szam2 = 43.567 

print(szoveg1, szoveg2) 

print(szam1) 

print(szam2) 

Holnap kirándulni megyünk Pécsre 

23 

43.567 

Egy másik példában két számot összeadunk, és egy szöveg kíséretében kiírjuk az eredményt. Az 

eredményt kerekíthetjük is a round() függvénnyel. Két paramétere van, mit kerekítünk, és hány tizedes 

jegyre. A program első sora (# encoding: UTF-8) biztosítja, hogy a magyar ékezetes betűk biztosan helye-

sen jelenjenek meg. Célszerű mindig ezzel a sorral kezdeni a programjainkat. 

# encoding: UTF-8 

szam1 = 23 

szam2 = 43.567 

eredmeny = szam1 + szam2 

kerekitett_eredmeny = round(eredmeny, 2) 

print('Az összeadás eredménye =', eredmeny) 

print('Az összeadás eredménye kerekítve =', kerekitett_eredmeny) 

Az összeadás eredménye = 66.56700000000001 

Az összeadás eredménye kerekítve = 66.57 

Szöveg kiírásakor használhatunk vezérlőkaraktereket, úgynevezett escape karaktereket (escape 

szekvenciákat). Ezek használatával formázhatjuk a kiírandó adatainkat, nézzük melyek is ezek: 

 
  



 

A következő egyszerű példákban láthatjuk a fenti karakterek gyakorlati alkalmazását. 

print('Alma\\körte\\szőlő') 

print('Asztal\'Szék\'Szekrény') 

print('Autó\"Motor\"Kerékpár') 

print('23\t435\t\t321.78') 

Alma\körte\szőlő 

Asztal'Szék'Szekrény 

Autó"Motor"Kerékpár 

23 435  321.78 

A print() függvény után mindenképpen új sorba kerülünk, így a \n escape karaktert csak akkor 

használjuk, ha további üres sorokat szeretnénk kihagyni. Nézzük meg most, hogy mi történik a \b escape 

karakter használatakor: 

print('kerékpár\b\b\b') 

kerék 

Mint azt láthatjuk, visszatöröltünk három karaktert, így csak a kerék szöveg íródott ki! Ha pedig a 

\r escape karaktert adjuk meg, akkor a teljes szöveg felülíródik az új szöveggel, nézzük meg ezt is az alábbi 

példában: 

print('kerékpár\r','autó') 

autó 

Végül a \a, \f illetve a \v escape karaktereket nem tudom bemutatni, de sok értelmük nincs is. 

Adatbeolvasás 

Ha adatokat szeretnénk bevinni a programba, azt értelemszerűen a billentyűzetünkkel tesszük. Vi-

gyázat, a számokat is szövegként értelmezi, így nem tudunk velük aritmetikai műveleteket végezni. Tehát 

számok esetén át kell konvertálni adott típusú számmá a billentyűzetről beírt számokat. 

Adatok beviteléhez használjuk az input() függvényt. Célszerű megadni egy szöveget is, hogy mit 

várunk, mit írjon be, aki a számítógép előtt ül. Kezdjük egy nagyon egyszerű példával, kérjünk be egy 

nevet, tegyük be egy változóba, majd írjuk ki a képernyőre. A futtatás után kattintsunk a parancssori ablakba 

és írjunk be egy nevet, majd nyomjunk ENTER-t. 

nev = input('Hogy hívnak? ') 

print('Most már tudom, hogy',nev,'a neved') 

Hogy hívnak? Gábor 

Most már tudom, hogy Gábor a neved 

A következő példában bekérünk két egész számot, megadjuk (konvertáljuk), hogy a bekért adatok 

egész számok legyenek. Elhelyezzük őket egy-egy változóban, majd összeadjuk őket és kiírjuk az ered-

ményt. 

szam1 = int(input('Adj meg egy egész számot: ')) 

szam2 = int(input('Adj meg egy másik egész számot: ')) 

osszeg = szam1 + szam2 

print('A számok összege =',osszeg) 

Adj meg egy egész számot: 27 

Adj meg egy másik egész számot: 49 

A számok összege =  76 

  



 

Most nézzük az előző feladatot tizedes törtekkel (valós számokkal): 

szam1 = float(input('Adj meg egy valós számot: ')) 

szam2 = float(input('Adj meg egy másik valós számot: ')) 

osszeg = szam1 + szam2 

print('A számok összege =',osszeg) 

Adj meg egy valós számot: 345.67 

Adj meg egy másik valós számot: 2067.203456 

A számok összege = 2412.8734560000003 

Típuskonverziós függvények 

A fenti egyszerű példákban láthattuk, hogy a bekért számokat át kell alakítani szám típusú adatokká. 

Nézzük meg egy kicsit tüzetesebben ezeket a típuskonverziós függvényeket. 

int() 

Valós számot, vagy sztringet vár bemenetként, és egész számmá alakítja. Ha a bemenetben tizedes 

tört van, akkor a tört részt levágja, és az egész értéket adja vissza, tehát nem kerekít! Negatív szám esetén 

a nullához közelebb eső egészet adja, egész szám esetén pedig önmagát adja vissza. Nézzünk is ezekre 

példákat: 

szam = int(4.567) 

print(szam) 

4 

szam = int(-11.3075) 

print(szam) 

-11 

szam = int(58) 

print(szam) 

58 

Ha bemenetként sztringet kap, akkor is átalakítja, így már lehet aritmetikai műveleteket végezni a 

bekért adatokkal. Az alábbiakban ezt láthatjuk: 

szam1 = int('39') 

szam2 = int('47') 

osszeg = szam1 + szam2 

print('A számok összege:',osszeg) 

A számok összege: 86 

float() 

Egész és valós számot, valamint szintaktikailag megfelelő sztringet képes valós számmá alakítani. 

Az alábbiakban erre láthatunk példákat. 

szam1 = float(43) 

print(szam1) 

szam2 = float(67.2306) 

print(szam2) 

osszeg = szam1 + szam2 

print('A számok összege:',osszeg) 

43.0 

67.2306 

A számok összege: 110.2306 



 

str() 

Paramétereit karakterlánccá alakítja át. A következő példában jól látszik, hogy a bekért számokat 

szöveggé alakítjuk, bár látszatra számok, viszont a program nem képes összeadni őket, csak egymás után 

kiírja a számokat. 

szoveg1 = str(23) 

print(szoveg1) 

szoveg2 = str(58) 

print(szoveg2) 

osszeg = szoveg1 + szoveg2 

print('A számok összege:',osszeg) 

23 

58 

A számok összege: 2358



 

Vezérlési szerkezetek 

Vezérlési szerkezetnek a program utasításainak sorrendiségét szabályozó konstrukciókat nevezzük. 

Alapvetően három vezérlési szerkezetet ismerünk, tekintsük át most röviden ezeket. Az alábbiakban egy-

szerű példákkal világítjuk meg az egyes szerkezetek lényegét. 

Szekvencia 

A legegyszerűbb vezérlési szerkezet a szekvencia. Ez tulajdonképpen egymás után megszabott sor-

rendben végrehajtott utasításokból áll. A szekvencia minden más vezérlési szerkezet építőköve. Nézzünk 

erre egy példát: 

print('Köszöntelek Python országban!') 

print('Ez egy szekvencia.') 

print('Sorban kiírja az utasításokat.') 

print('Itt a vége, fuss el véle.') 

Köszöntelek Python országban! 

Ez egy szekvencia. 

Sorban kiírja az utasításokat. 

Itt a vége, fuss el véle. 

Elágazás 

Gyakran előfordul, hogy meg kell vizsgálnunk egy állítást, és attól függően, hogy igaz vagy hamis, 

a programnak más-más utasítást kell végrehajtania. Ilyen esetekben elágazást használunk. Nézzük sorra, 

milyen esetek fordulhatnak elő! 

if 

Az if kulcsszó utáni logikai kifejezés a feltétel. Ha ez igaz, akkor az ezt követő minden behúzott 

utasítás végrehajtódik. Ha a feltétel nem teljesül, akkor a sorban következő utasítás kerül végrehajtásra. Pl. 

szam = int(input('Adj meg egy egész számot: ')) 

if szam > 10: 

    print('A szám 10-nél nagyobb') 

Adj meg egy egész számot: 11 

A szám 10-nél nagyobb 

szam = int(input('Adj meg egy egész számot: ')) 

if szam > 10: 

    print('A szám 10-nél nagyobb') 

print('A program itt folytatódik') 

Adj meg egy egész számot: 2 

A program itt folytatódik 

else 

Ha meg szeretnénk adni, hogy mi történjen akkor, ha a feltétel nem teljesül, akkor használjuk az 

else utasítást is. Pl. 

szam = int(input('Adj meg egy egész számot: ')) 

if szam > 10: 

    print('A szám NAGYOBB 10-nél!') 

else: 

    print('A szám NEM NAGYOBB 10-nél') 



 

 

Adj meg egy egész számot: 23 

A szám NAGYOBB 10-nél! 

Adj meg egy egész számot: 7 

A szám NEM NAGYOBB 10-nél 

elif 

Néha kettőnél több feltételre is szükségünk lehet. Erre az elif utasítás ad megoldást, melyből többet 

is beiktathatunk. Pl. 

szam = int(input('Adj meg egy egész számot: ')) 

if szam > 0: 

    print('A beírt szám pozitív!') 

elif szam == 0: 

    print('A szám nem pozitív és nem negatív!') 

else: 

    print('A beírt szám negatív!') 

Adj meg egy egész számot: 7 

A beírt szám pozitív! 

Adj meg egy egész számot: 0 

A szám nem pozitív és nem negatív! 

Adj meg egy egész számot: -5 

A beírt szám negatív! 

Ciklus 

Amikor egy adott utasítássorozatot egymás után többször kell végrehajtanunk, akkor ciklust hasz-

nálunk. A Python alapvetően kétféle ciklust ismer: elöl tesztelő (while), illetve a bejárós ciklust. Számlálós 

ciklus nincs, de szimulálható! 

Elöl-tesztelő ciklus – while 

Onnan kapta a nevét, hogy a ciklusmag végrehajtása előtt ellenőrzi a ciklusfeltételt, ezért előfordul-

hat az is, hogy a ciklustörzs egyszer sem fut le. Az alábbi példában az n változó értéke 4, ezért a ciklus 

mindenképp lefut. A ciklusmagban 1-gyel csökkentjük n értékét, és ezeket az értékeket kiírjuk a képer-

nyőre. Vegyük észre, hogy az eredményeket egymás mellé írtuk ki! Ezt az end paraméterrel oldottuk meg, 

ugyanis Pythonban a print() automatikusan berak egy soremelést (\n), ezt szedtük ki az end paraméterrel. 

Jelen esetben egy space-t tettünk helyette, hogy elkülönítsük az értékeket. Ha nem írunk semmit az end 

paraméter aposztrófjai közé, akkor egybeír mindent egymás mellé. 

n = 4 

while n > 0: 

    n -= 1 

    print (n, end=' ') 

3 2 1 0 

  



 

Nézzünk arra is példát, hogy a ciklus egyszer sem fut le. Ez akkor történik, ha a feltétel már az 

elején nem teljesül. Az előző példában a feltételben cseréjük ki a nullát mondjuk tízre. Nyilván nem fog 

teljesülni a feltétel, hiszen a 4 nem nagyobb 10-nél. Lássuk! 

n = 4 

while n > 10: 

    n -= 1 

    print (n, end=' ') 

Bejáró ciklus – for változó in objektum 

Most foglalkozzunk a bejárós ciklussal. Ehhez először vegyünk fel egy listát (ezzel az adatszerke-

zettel a következő fejezetben részletesebben foglalkozunk), hogy legyen mit bejárnunk. A listának adjunk 

egy nevet, majd egy egyenlőségjel után, szögletes zárójelek között, vesszővel elválasztva adjuk meg az 

elemeit. Ezt követően járjuk be és írassuk ki az elemeit. 

gyumolcsok = ['alma','körte','szőlő','barack'] 

for gyumolcs in gyumolcsok: 

    print(gyumolcs, end = ' ') 

alma körte szőlő barack 

Egy másik példában azt láthatjuk, hogy a lista különböző adattípusokat tartalmaz, és a kiírás egymás 

alá történik. 

lista = ['rózsa', 23,'tulipán',17] 

for elem in lista: 

    print(elem) 

rózsa 

23 

tulipán 

17 

Számlálós ciklus 

Ez az a ciklus, ami igazából Pythonban nincs, de szimulációval megoldható. Ehhez szükségünk lesz 

a range() függvényre. A range() függvény számok sorozatát adja vissza, alapértelmezés szerint 0-tól kez-

dődően, 1-gyel növekszik, és egy megadott szám előtt leáll. A számsorozatok bejárhatók, így a számlálós 

ciklus szimulálható, azaz használni tudjuk Pythonban is! A range() függvény háromféle formátumban hív-

ható meg: 

• csak a számsorozat végét adjuk meg – pl. range(80), de a megadott szám már nem lesz benne 

• a sorozatnak megadjuk az elejét és a végét – pl. range(20, 60), a vége most sem lesz benne, de az 

eleje igen 

• megadjuk az elejét, a végét és lépésközt is adhatunk – pl. range(25, 100, 2), az eleje benne van, de 

a vége most sincs benne 

Nézzünk most egyszerű példákat a range() függvény használatára: 

Az alábbi példákban képernyőre írtunk egy 10 elemből álló számsorozatot. Pontosabban az első 

print() függvénnyel azt írtuk ki, hogy a range() függvénnyel létrehozott számsorozat 0-val kezdődik és 10-

ig tart (az utolsó szám 1-gyel kevesebb, azaz 9), illetve a számsorozat 1-gyel növekszik. A második kiírás-

nál már konkrétan látjuk a 10 darab számot, ehhez a list() függvényt is használtuk! 

print(range(10)) 

print(list(range(10))) 

range(0, 10) 

[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 



 

Most nézzünk olyan példát, ahol megadjuk a kezdő- és végértéket, de nem adunk lépésközt (ilyen-

kor egyesével növekszik a számsorozat). 

print(range(30,46)) 

print(list(range(30,46))) 

range(30, 46) 

[30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45] 

Ebben a másik példában adtunk kezdő- és végértéket, illetve lépésközt a számsorozatnak. Ezt itt 

láthatjuk: 

print(range(5,71,5)) 

print(list(range(5,71,5))) 

range(5, 71, 5) 

[5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70] 

Miután megnéztük a range() függvény szerepét, használatát, készítsünk egy egyszerű ciklust a 

range() függvény segítségével. Írjuk ki a képernyőre 10-szer a szőlő szót (sztringet). Vegyük észre, hogy 

az első sor (# encoding: UTF-8) biztosítja, hogy a magyar ékezetes betűinkkel semmiképpen ne legyen 

gond! Minden Python programot célszerű ezzel a sorral kezdeni (de persze nem kötelező). Az alábbi szám-

lálós ciklusban az mondtuk a Pythonnak, hogy csináld 10-szer azt, ami a ciklusmagban van, azaz, a képer-

nyőre írást. 

# encoding: UTF-8 

for elem in range(10): 

    print('szőlő',end=' ') 

szőlő szőlő szőlő szőlő szőlő szőlő szőlő szőlő szőlő szőlő 

Egy másik, egyszerű számlálós ciklussal kiírjuk a 20-nál kisebb, és 8-nál nagyobb páros számokat. 

# encoding: UTF-8 

for elem in range(10,20,2): 

    print(elem,end=' ') 

10 12 14 16 18 

Végül nézzünk egy olyan példát, ahol két ciklust egymásba ágyaztunk. A feladat az, hogy írjunk a 

képernyőre „o” betűkből álló mátrixot! Mi adjuk meg a sorok, és az oszlopok számát. Egy sorban az „o” 

betűk között legyen egy space karakter. A megoldáshoz a ciklusokon kívül egy elágazást is használnunk 

kell, ugyanis nem szeretnénk, hogy a sorok végén legyen egy üres karakter (space). Nézzük akkor a meg-

oldást! 

# encoding: UTF-8 

sorok_szama = int(input('Hány sor legyen: ')) 

oszlopok_szama = int(input('Hány oszlop legyen: ')) 

for sor in range(sorok_szama): 

    for oszlop in range(oszlopok_szama): 

        if oszlop != oszlopok_szama - 1: 

            print('o ',end='') 

        else: 

            print('o',end='') 

    print() 

Hány sor legyen: 4 

Hány oszlop legyen: 9 



 

o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o 

o o o o o o o o o 

Ciklus enumerate utasítással 

Ezzel a megoldással bejárhatunk egy listát, halmazt vagy szótárat úgy, hogy egyszerre figyeljük az 

elemeit, és azt, hogy hányadikak a listában, azaz, az indexeiket. Tehát egyszerre kapunk számlálót is, és 

értéket is a ciklusból. Az enumerator szó jelentése: felsoroló. Az alábbi példában kiírjuk egy lista eleme-

inek indexeit, és magukat a listaelemeket is. 

# encoding:utf-8 

gyumolcsok = ['körte', 'alma', 'banán', 'citrom'] 

for index, elem in enumerate(gyumolcsok): 

    print(index, ': ', elem, sep='') 

0: körte 

1: alma 

2: banán 

3: citrom 

A következő példa egy szótár kulcsait írja ki az indexükkel együtt: 

# encoding: UTF-8 

diakok = {'vezeteknev': 'Kovács', 'keresztnev': 'Éva', 'eletkor': 16, 'sportol': True} 

for index, elem in enumerate(diakok): 

    print(index, ': ', elem, sep='') 

0: vezeteknev 

1: keresztnev 

2: eletkor 

3: sportol 

 



 

Eljárások, függvények 

A strukturált programozás egyik fontos eszköze az alprogramok használata. Magas szintű progra-

mozási nyelvekben két típusát különböztetjük meg: 

• Eljárások 

• Függvények 

Az alprogramok használata megkönnyíti az összetettebb programok elkészítését. Segítségükkel jól 

áttekinthető, könnyen javítható vagy módosítható strukturált programszerkezetet alakíthatunk ki. Az eljárás 

tulajdonképpen egy névvel ellátott kódrészlet, így tekinthető a programozási nyelv utasítás készletét kibő-

vítő eszköznek is. Az eljárásoknak nincs visszatérési értékük. Az elkészített eljárásra nevével hivatkozha-

tunk. A függvényeknek viszont visszatérési értékük. Ha nincs mellékhatásuk, akkor a függvényeket a prog-

ramozási nyelvben használható operátorok körét kibővítő eszközként is felfoghatjuk. Nem minden magas 

szintű programozási nyelv teszi lehetővé eljárások készítését. Ilyenkor void típusú függvényeket írhatunk, 

amelynek nincs visszatérési értéke. Az objektum orientált programozási nyelvekben metódusok határozzák 

meg az objektumok működését. Szerepük hasonló az eljárásokéhoz és a függvényekéhez. 

Eljárások 

Gyakran előfordul, hogy a programunkban egy programrészt többször végrehajtunk. Ekkor célszerű 

az eljárások használata. Eljárások készítésének előnye, hogy a programban egy többször végrehajtásra ke-

rülő programrészt: 

• egyszer kell megírni 

• egy helyen lehet módosítani 

Az eljárások átgondolt használatával jól áttekinthető, könnyen módosítható vagy javítható program 

készíthető. Formális paraméterek: azok a változók és konstansok, amelyeket az eljáráson belül használha-

tunk. Nevük eltérhet a hívó programrészben használt névtől. Egy eljárás a következő részekből áll, a meg-

felelő szintaktikai szabályok betartásával: egy def szóból, az eljárás nevéből, paraméterekből és az eljárás 

törzséből. Az első sor: a def, a név és a paraméterek, az eljárás fej része, mely után kettőspontot kell írni. 

Ha a kettőspont után ENTER-t ütünk, akkor automatikusan megtörténik a behúzás, ami Pythonban kötelező 

az összetett utasításokban (elágazás, ciklus, eljárás, függvény, …). Az alábbiakban egy szintaktikailag he-

lyes eljárás formulát láthatunk. 

def név(paraméter1, paraméter2, …): 

utasítás1 

utasítás2 

… 

Ha létrehoztunk egy eljárást, akkor azt meg kell hívni, különben nem hajtódik végre. Ilyenkor be 

kell írnunk az eljárás nevét, majd utána zárójelben a paramétert (paramétereket). Nézzünk erre egy egyszerű 

példát, egy téglalap kerületét és területét számoljuk ki. 

# encoding: UTF-8 

def teglalap(a,b): 

    k = 2*(a+b) 

    t = a*b 

    print('A téglalap kerülete:', k) 

    print('A téglalap területe:', t) 

teglalap(27,56) 

A téglalap kerülete: 166 

A téglalap területe: 1512 

  



 

Függvények 

Felépítésük és működésük megegyezik az eljárásokéval. A különbség csupán, hogy visszatérési ér-

tékkel rendelkeznek. A „return” kulcsszót arra használhatjuk, hogy segítségével kilépjünk a függvényből, 

és a főprogram azon pontjára kerüljünk vissza, ahol a hívás történt. 

Tekintsünk egy nagyon egyszerű példát, összeadunk két számot. Hogyan is működik ez az egyszerű 

függvény? Létrehozunk osszead néven egy függvényt, melynek két paramétere van, a és b, az összeadandó 

számok kerülnek majd a helyükre! Ez a függvény meghívásakor fog bekövetkezni, azaz ekkor történik meg 

az úgynevezett paraméter átadás. Miután megkapta a függvény a két számot, elvégzi az összeadást, mely-

nek eredményével visszatér oda, ahol a függvény meghívása történt. Ez most az osszeg nevű változó ér-

tékadása, hiszen itt került meghívásra a függvény. 

# encoding: UTF-8 

def osszead(a,b): 

    return a + b 

osszeg = osszead(23,47) 

print('A számok összege =',osszeg) 

A számok összege = 70 

Nézzünk egy másik egyszerű feladatot függvény használatára. Egy téglatest felszínét és térfogatát 

számítjuk ki az alábbi példában. 

# encoding: UTF-8 

def teglatest_felszin(a,b,c): 

    return 2*(a*b + a*c + b*c) 

def teglatest_terfogat(a,b,c): 

    return a*b*c 

felszin = teglatest_felszin(12,43,56) 

terfogat = teglatest_terfogat(12,43,56) 

print('A téglatest felszíne = ',felszin) 

print('A téglatest térfogata =',terfogat) 

A téglatest felszíne =  7192 

A téglatest térfogata = 28896 



 

Lista 

A lista tulajdonképpen értékek rendezett gyűjteménye. Azokat az értékeket, amelyek a listát alkotják 

elemeknek nevezzük. A listák hasonlóak a sztringekhez, amelyek a karakterek rendezett gyűjteményei, 

kivéve, hogy a lista elemei bármilyen típusúak lehetnek. A listákat és a sztringeket – és más gyűjteménye-

ket, amelyek megőrzik az elemek sorrendjét – sorozatnak nevezzük. 

Lista létrehozása 

Üres lista létrehozása 

Adjunk a listának egy nevet, majd egy egyenlőségjel után írjunk be egy szögletes zárójelpárt. 

# encoding: UTF-8 

ures_lista = [] 

print(ures_lista) 

[] 

Elemmel rendelkező lista létrehozása 

Adjunk egy nevet a listának, majd egy egyenlőségjel után, szögletes zárójelek között, vesszővel 

elválasztva felsoroljuk az elemeit. A sztringeket ne felejtsük aposztrófok közé tenni! Az alábbiakban három 

listát hoztunk létre, és kiírtuk a képernyőre a tartalmukat. 

gyumolcsok = ['szőlő','citrom','szilva'] 

szamok = [2, 5, 7, 11, 4, 9] 

vegyes_lista = [23, 'tulipán', 17, 'rózsa'] 

print(gyumolcsok) 

print(szamok) 

print(vegyes_lista) 

['szőlő', 'citrom', 'szilva'] 

[2, 5, 7, 11, 4, 9] 

[23, 'tulipán', 17, 'rózsa'] 

Létrehozhatunk úgynevezett beágyazott listát is, ilyenkor egy lista elemei közé beillesztünk egy 

másik listát. Lássuk ezt is! 

beagyazott_lista = ['szőlő',[3, 6, 2, 17],'citrom','szilva'] 

print(beagyazott_lista) 

['szőlő', [3, 6, 2, 17], 'citrom', 'szilva'] 

Lista elemeinek elérése 

Ha el akarjuk érni egy lista elemét, mert szeretnénk vele valamit csinálni, akkor szögletes zárójelek 

között adjuk meg az elérni kívánt lista elemének indexét (sorszámát). Ne feledjük, hogy az indexelés null-

ától indul! Nézzünk példákat, először egy elemet érünk el: 

szamok = [23, 4, 56, 17, 89] 

print(szamok[1]) 

4 

Több elemre is hivatkozhatunk, ilyenkor egy tartományt adunk meg, kettősponttal elválasztva. A 

kezdő sorszámú elem benne van, de a végsorszámú elem nincs! 

szamok = [23, 4, 56, 17, 89] 

print(szamok[1:4]) 

[4, 56, 17] 

  



 

Megadhatjuk csak a kezdő indexet, pl. a 2. elemtől kiírja az összes listaelemet: 

szamok = [23, 4, 56, 17, 89] 

print(szamok[2:]) 

[56, 17, 89] 

A tartomány végét is beállíthatjuk, ilyenkor a nulladik elemtől kiírja az elemeket, de a vég index 

lista elem nem lesz benne: 

szamok = [23, 4, 56, 17, 89] 

print(szamok[:3]) 

[23, 4, 56] 

Lista tagság lekérdezése 

Az in és a not in boolean (logikai) típusú operátorok, amelyek megvizsgálják egy elem tagságát a 

sorozatban. A sztringeknél is működik, de listákkal és más sorozatokkal is működnek. Lássunk példákat: 

allatok = ['kutya','macska','gólya','fecske'] 

print('gólya' in allatok) 

print('szamár' in allatok) 

print('fecske' not in allatok) 

print('oroszlán' not in allatok) 

True 

False 

False 

True 

Lista műveletek 

Összefűzés 

A + operátorral összefűzhetünk listákat, például így: 

szamok1 = [1,2,3] 

szamok2 = [4,5,6,7,8] 

osszefuzott_lista = szamok1 + szamok2 

print(osszefuzott_lista) 

szoveg1 = ['asztal','polc'] 

szoveg2 = ['szék','szekrény','kanapé'] 

osszefuzott_szoveg = szoveg1 + szoveg2 

print(osszefuzott_szoveg) 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

['asztal', 'polc', 'szék', 'szekrény', 'kanapé'] 

Ismétlés (sokszorosítás) 

A * operátor megismétli a listát: 

szamok = [3,7,9]*2 

szavak = ['kerékpár','autó']*3 

print(szamok) 

print(szavak) 

[3, 7, 9, 3, 7, 9] 

['kerékpár', 'autó', 'kerékpár', 'autó', 'kerékpár', 'autó' 



 

Lista elemének módosítása 

Lehetőségünk van arra, hogy egy lista elemét, elemeit megváltoztassuk. 

szavak = ['telefon','számítógép', 'robotgép','mosógép'] 

print(szavak) 

szavak [0] = 'vasaló' 

szavak [3] = 'fűnyíró' 

print(szavak) 

['telefon', 'számítógép', 'robotgép', 'mosógép'] 

['vasaló', 'számítógép', 'robotgép', 'fűnyíró'] 

Lista elemének törlése 

Törölhetünk is elemet, illetve elemeket a listából. Ehhez a del utasítást használjuk. 

szavak = ['telefon','számítógép', 'robotgép','mosógép'] 

print(szavak) 

del szavak[1] 

print(szavak) 

['telefon', 'számítógép', 'robotgép', 'mosógép'] 

['telefon', 'robotgép', 'mosógép'] 

Természetesen több elemet is törölhetünk egyszerre a listából, a már előzőleg látott tartományok 

megadásával. 

szamok1 = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 

print(szamok1) 

del szamok1[7:] 

print(szamok1) 

szamok2 = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 

print() 

print(szamok2) 

del szamok2[:8] 

print(szamok2) 

szamok3 = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] 

print() 

print(szamok3) 

del szamok3[1:8] 

print(szamok3) 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 

 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 

[9, 10] 

 

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] 

[1, 9, 10] 

  



 

Listák függvényei 

Ha létrehoztunk egy listát, majd beírjuk a nevét, és egy pontot írunk, akkor felbukkan egy menü, 

melyben hasznos függvényeket találunk listák kezelésére. Az alábbi képen ezt látjuk, a lista nem teljes, 

lefelé görgetve végig nézhetjük. 

 

Mi most csak egy pár hasznos listafüggvényt tekintünk át. A sorrend nem lényeges, kezdjünk is hozzá! 

sort() 

A lista elemeit sorbarendezi. 

szamok = [7,2,34,1,15,6,27,3,19,10] 

print(szamok) 

szamok.sort() 

print(szamok) 

print() 

szovegek = ['alma','körte','dió','barack'] 

print(szovegek) 

szovegek.sort() 

print(szovegek) 

[7, 2, 34, 1, 15, 6, 27, 3, 19, 10] 

[1, 2, 3, 6, 7, 10, 15, 19, 27, 34] 

['alma', 'körte', 'dió', 'barack'] 

['alma', 'barack', 'dió', 'körte'] 

Ha csökkenő sorrendben szeretnénk rendezni a lista elemeit, akkor a sort() függvény reverse= paraméte-

rét kell használnunk. Az egyenlőségjel után bármilyen, nullától különböző számot írhatunk. 

# encoding: UTF-8 

szamok = [7, 2, 34, 1, 15, 6, 27, 3, 19, 10] 

print(szamok) 

szamok.sort() 

print(szamok) 

szamok.sort(reverse=1) 

print(szamok) 

[7, 2, 34, 1, 15, 6, 27, 3, 19, 10] 

[1, 2, 3, 6, 7, 10, 15, 19, 27, 34] 

[34, 27, 19, 15, 10, 7, 6, 3, 2, 1] 

  



 

len() 

Egy lista elemeinek számát (hosszát) adja meg. 

szovegek = ['alma','körte','dió','barack'] 

hossz = len(szovegek) 

print('A lista elemeinek száma:',hossz) 

A lista elemeinek száma: 4 

count() 

Megszámolja, hogy adott érték hányszor fordul elő a listában. 

szovegek = ['a','k','k','k','a','c'] 

print('Az a betűk száma:\t',szovegek.count('a')) 

print('A k betűk száma:\t',szovegek.count('k')) 

print('A c betűk száma:\t',szovegek.count('c')) 

Az a betűk száma: 2 

A k betűk száma: 3 

A c betűk száma: 1 

clear() 

A lista összes elemének törlése. 

szovegek = ['a','k','k','k','a','c'] 

print(szovegek) 

szovegek.clear() 

print(szovegek) 

['a', 'k', 'k', 'k', 'a', 'c'] 

[] 

append() 

Elemeket fűzhetünk a listához. 

szovegek = ['a','k','k','k','a','c'] 

print(szovegek) 

szovegek.append('d') 

szovegek.append('e') 

print(szovegek) 

['a', 'k', 'k', 'k', 'a', 'c'] 

['a', 'k', 'k', 'k', 'a', 'c', 'd', 'e'] 

pop() 

Lista utolsó elemének törlése. 

szovegek = ['a','k','k','k','a','c'] 

print(szovegek) 

szovegek.pop() 

print(szovegek) 

['a', 'k', 'k', 'k', 'a', 'c'] 

['a', 'k', 'k', 'k', 'a'] 

  



 

Megadhatjuk azt is, hogy hányadik elemet törölje. 

szovegek = ['a','b','c','d','e','f'] 

print(szovegek) 

szovegek.pop(2) 

print(szovegek) 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'] 

['a', 'b', 'd', 'e', 'f'] 

remove() 

Egy adott értéket törölhetünk. 

szovegek = ['a','b','c','d','e','f'] 

print(szovegek) 

szovegek.remove('b') 

print(szovegek) 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'] 

['a', 'c', 'd', 'e', 'f'] 

insert() 

Hozzáadunk egy elemet adott pozícióba. 

szovegek = ['a','b','c','d','e','f'] 

print(szovegek) 

szovegek.insert(3,'w') 

print(szovegek) 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'] 

['a', 'b', 'c', 'w', 'd', 'e', 'f'] 

copy() 

Egy listát átmásol egy másik listába. 

szovegek = ['a','b','c','d','e','f'] 

print(szovegek) 

szoveg2 = szovegek.copy() 

print(szoveg2) 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'] 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'] 

reverse() 

Megfordítja a lista sorrendjét. 

szovegek = ['a','b','c','d','e','f'] 

print(szovegek) 

szovegek.reverse() 

print(szovegek) 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'] 

['f', 'e', 'd', 'c', 'b', 'a'] 

  



 

extend() 

Elemek hozzáadása egy listához, lista kiterjesztése. 

szovegek = ['a','b','c','d'] 

szovegek2 = ['e','f','g','h','i'] 

print(szovegek) 

print(szovegek2) 

szovegek.extend(szovegek2) 

print(szovegek) 

['a', 'b', 'c', 'd'] 

['e', 'f', 'g', 'h', 'i'] 

['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i'] 



 

Halmaz 

A halmaz olyan összetett adattípus, amely az elemek rendezetlen gyűjteménye (kupaca), és minden 

elem csak egyszer szerepelhet benne. Halmazokat többféleképpen hozhatunk létre, de először azt nézzük 

meg, hogy miként tudunk létrehozni egy üres halmazt. Fontos még tudnunk, hogy a halmaz elemeit a set 

parancs után kapcsos zárójelek között, vesszővel elválasztva kell megadnunk (úgy, mint a matematikában). 

Az alábbi példákban én a „halmaz” nevet adtam a változóknak, természetesen más neve is lehet. Azt is 

észrevehetjük még, hogy a halmaz kiírásakor az elemek sorrendje nem ugyanaz, mint ahogy azt beírtuk. 

Ahányszor lefuttatjuk, más-más lesz az elemek sorrendje. 

Halmaz létrehozása 

Üres halmaz létrehozása 

# encoding: UTF-8 

halmaz = set 

{} 

Elemeinek megadásával 

Adunk egy nevet a halmaznak, majd egy egyenlőségjel után kapcsos zárójelek között felsoroljuk az ele-

meit, vesszővel elválasztva. 

# encoding: UTF-8 

halmaz = {23, 12, 65, 47} 

print(halmaz) 

{65, 12, 23, 47} 

# encoding: UTF-8 

halmaz = {'rózsa', 'nefelejcs', 'gerbera', 'tulipán'} 

print(halmaz) 

{'gerbera', 'rózsa', 'nefelejcs', 'tulipán'} 

# encoding: UTF-8 

halmaz = {45, 'alma', 'banán', 56, 98.123} 

print(halmaz) 

{98.123, 56, 'alma', 45, 'banán'} 

Egy elem csak egyszer szerepelhet egy halmazban: 

# encoding: UTF-8 

halmaz = {'citrom', 'szőlő', 'alma', 'dió', 'szőlő', 'citrom', 'szőlő'} 

print(halmaz) 

{'citrom', 'szőlő', 'alma', 'dió'} 

Meglévő listából 

Halmazt létre tudunk hozni egy meglévő listából is a set() paranccsal, nézzük most meg ezt. 

# encoding: UTF-8 

lista = ['szék', 'asztal', 'szekrény', 'komód'] 

print(lista) 

halmaz = set(lista) 

print(halmaz) 

['szék', 'asztal', 'szekrény', 'komód'] 

{'komód', 'szék', 'szekrény', 'asztal'} 



 

Halmazokkal elvégezhetjük a matematikából jól ismert műveleteket is: UNIO, METSZET, KÜ-

LÖNBSÉG, SZIMMETRIKUS KÜLÖNBSÉG. Természetesen az ott használt operátorok helyett itt máso-

kat kell alkalmaznunk. Lássuk ezeket a műveleteket: 

# encoding: UTF-8 

A = {1, 2, 3, 5} 

B = {2, 4, 5, 7} 

print('Az A halmaz =\t\t\t\t\t\t', A) 

print('A B halmaz =\t\t\t\t\t\t', B) 

print() 

unio = A | B 

print('A halmazok uniója =\t\t\t\t\t', unio) 

metszet = A & B 

print('A halmazok metszete =\t\t\t\t', metszet) 

kulonbseg = A - B 

print('Az A különbség B halmaz =\t\t\t', kulonbseg) 

kulonbseg = B - A 

print('A B különbség A halmaz =\t\t\t', kulonbseg) 

szimmetrikus_elteres = A ^ B 

print('A halmazok szimmetrikus eltérése =\t', szimmetrikus_elteres) 

Az A halmaz =    {1, 2, 3, 5} 

A B halmaz =    {2, 4, 5, 7} 

A halmazok uniója =   {1, 2, 3, 4, 5, 7} 

A halmazok metszete =   {2, 5} 

Az A különbség B halmaz =  {1, 3} 

A B különbség A halmaz =  {4, 7} 

A halmazok szimmetrikus eltérése = {1, 3, 4, 7} 

A halmaz adattípus beépített tagfüggvényei 

add() 

Egy elem hozzáadása a halmazhoz 

# encoding: UTF-8 

gyumolcsok = {'alma', 'körte', 'dió', 'cseresznye'} 

print(gyumolcsok) 

gyumolcsok.add('barack') 

print(gyumolcsok) 

{'alma', 'körte', 'cseresznye', 'dió'} 

{'alma', 'cseresznye', 'barack', 'körte', 'dió'} 

  



 

copy() 

Másolat készítése a halmazról 

# encoding: UTF-8 

gyumolcsok = {'alma', 'körte', 'dió', 'cseresznye'} 

print('Eredeti halmaz =', gyumolcsok) 

gyumolcsok_masolat = gyumolcsok.copy() 

print('Másolat halmaz =', gyumolcsok_masolat) 

Eredeti halmaz = {'alma', 'dió', 'cseresznye', 'körte'} 

Másolat halmaz = {'alma', 'dió', 'cseresznye', 'körte'} 

pop() 

Hozzáférés egy tetszőleges, véletlenszerű elemhez 

# encoding: UTF-8 

gyumolcsok = {'alma', 'körte', 'dió', 'cseresznye'} 

tetszoleges_elem = gyumolcsok.pop() 

print('Egy tetszőleges elem :', tetszoleges_elem) 

Egy tetszőleges elem : cseresznye 

clear() 

Minden elem törlése 

# encoding: UTF-8 

A = {1, 2, 3, 5} 

print(A) 

A.clear() 

print(A) 

{1, 2, 3, 5} 

set() 

remove() 

A halmaz egy adott elemének eltávolítása 

# encoding: UTF-8 

A = {4, 7, 8, 12, 3, 6} 

print(A) 

A.remove(8) 

print(A) 

{3, 4, 6, 7, 8, 12} 

{3, 4, 6, 7, 12} 

  



 

update() 

Halmaz elemeinek frissítése 

# encoding: UTF-8 

A = {4, 7, 8, 12, 3, 6} 

B = {20, 22, 28} 

print('Eredeti halmaz =\t', A) 

A.update(B) 

print('Frissített halmaz =\t', A) 

Eredeti halmaz =  {3, 4, 6, 7, 8, 12} 

Frissített halmaz =  {3, 4, 6, 7, 8, 12, 20, 22, 28} 

discard() 

Halmaz adott elemének eltávolítása (ha nincs ilyen, nincs hibaüzenet) 

# encoding: UTF-8 

A = {4, 7, 8, 12, 3, 6} 

print(A) 

A.discard(8) 

print(A) 

print() 

B = {5, 11, 29, 63} 

print(B) 

B.discard(57) 

print(B) 

{3, 4, 6, 7, 8, 12} 

{3, 4, 6, 7, 12} 

 

{5, 11, 29, 63} 

{5, 11, 29, 63}



 

Szótár 

Adatok tárolására az előzőekben már láttunk megoldásokat. A tárolókat használatuk szerint két cso-

portba sorolhatjuk: sorozattárolók (lista) és asszociatív tárolók (halmaz). A sorozattárolók megőrzik az 

elemek sorrendjét, viszont általában lassabban tudunk keresni bennük. Az asszociatív tárolókban kulcs sze-

rint tudunk keresni, itt nincs az elemekhez hozzárendelt index, az elem értéke, tartalma alapján tudjuk meg-

találni azt. A halmazban lényegében csak kulcsok vannak! 

A szótár összetett adattípus, az asszociatív tárolókhoz tartozik. Lényeges különbség a halmazhoz 

képest, hogy itt értékpárokat tárolunk! Egy értékpár egy kulcsból és a hozzá tartozó értékből áll. Először a 

kulcsot kell megadni, majd egy kettőspont után a hozzá tartozó értéket. A kulcsok is és az értékek is bár-

milyen típusú adatok lehetnek. Mivel a kulcsok azonosítják be egyértelműen a szótár elemeit, így egy kulcs 

csak egyszer fordulhat elő egy szótárban. Az értékek viszont többször is szerepelhetnek, hiszen több kulcs-

nak is lehet ugyanaz az értéke (pl. egy bevásárló listában almából és körtéből is vehetünk 3 kg-ot)! A szó-

tárnak nevet kell adni, majd egy egyenlőségjelet követően, kapcsos zárójelek között, vesszővel elválasztva 

kell megadni az értékpárokat. Az értékpárokban az értékek bármikor módosíthatók, a kulcsok viszont nem. 

Szótár létrehozása 

Pythonban egy szótár típusú tárolót legegyszerűbben úgy hozhatunk létre, hogy kapcsos zárójelek 

között felsoroljuk a kulcs–érték párokat, közöttük kettősponttal. Ez a leggyakoribb forma. A zárójelpár akár 

lehet üres is, ilyenkor üres szótár jön létre, amelybe később tehetünk majd elemeket. 

Üres szótár létrehozása 

# encoding: UTF-8 

ures_szotar = {} 

print(ures_szotar) 

{} 

Kulcs-érték párok megadásával 

# encoding: UTF-8 

diakok = {'vezeteknev':'Kovács','keresztnev':'Éva','eletkor':16,'sportol':True} 

print(diakok) 

{'vezeteknev': 'Kovács', 'keresztnev': 'Éva', 'eletkor': 16, 'sportol': True} 

Műveletek szótárral 

Hozzáférés a szótár egy eleméhez 

A szótár neve után szögletes zárójelek között megadjuk a kívánt kulcsot. 

# encoding: UTF-8 

diakok = {'vezeteknev':'Kovács','keresztnev':'Éva','eletkor':16,'sportol':True} 

print(diakok['keresztnev']) 

Éva 

len() 

A szótárban lévő értékpárok számát adja meg. 

# encoding: UTF-8 

diakok = {'vezeteknev':'Kovács','keresztnev':'Éva','eletkor':16,'sportol':True} 

darab = len((diakok)) 

print('A szótár elemeinek (értékpárok) száma =', darab) 

A szótár elemeinek (értékpárok) száma = 4 

  



 

del 

Eltávolít egy értékpárt a szótárból. 

# encoding: UTF-8 

diakok = {'vezeteknev':'Kovács','keresztnev':'Éva','eletkor':16,'sportol': True} 

del diakok['sportol'] 

print(diakok) 

{'vezeteknev': 'Kovács', 'keresztnev': 'Éva', 'eletkor': 16} 

Egy érték megváltoztatása 

Az alábbi példában az életkort 16-ról 19-re változtatjuk: 

# encoding: UTF-8 

diakok = {'vezeteknev':'Kovács','keresztnev':'Éva','eletkor':16,'sportol': True} 

diakok['eletkor'] = 19 

print(diakok) 

{'vezeteknev': 'Kovács', 'keresztnev': 'Éva', 'eletkor': 19, 'sportol': True} 

A szótár adattípus beépített tagfüggvényei 

clear() 

Törli a szótár összes elemét. 

# encoding: UTF-8 

diakok = {'vezeteknev':'Kovács','keresztnev':'Éva','eletkor':16,'sportol': True} 

diakok.clear() 

print(diakok) 

{} 

pop() 

Eltávolítja a megadott kulcsú elemet a szótárból. 

# encoding: UTF-8 

diakok = {'vezeteknev': 'Kovács', 'keresztnev': 'Éva', 'eletkor': 16, 'sportol': 

True} 

diakok.pop('eletkor') 

print(diakok) 

{'vezeteknev': 'Kovács', 'keresztnev': 'Éva', 'sportol': True} 

copy() 

Másolatot készít a szótárról. 

# encoding: UTF-8 

diakok = {'vezeteknev':'Kovács','keresztnev':'Éva','eletkor':16,'sportol':True} 

print(diakok) 

diakok_masolat = diakok.copy() 

print(diakok_masolat) 

{'vezeteknev': 'Kovács', 'keresztnev': 'Éva', 'eletkor': 16, 'sportol': True} 

{'vezeteknev': 'Kovács', 'keresztnev': 'Éva', 'eletkor': 16, 'sportol': True} 

  



 

update() 

Frissíti a szótárat a megadott értékpárral. 

# encoding: UTF-8 

diakok = {'vezeteknev':'Kovács','keresztnev':'Éva','eletkor':16} 

print(diakok) 

diakok.update({'osztaly':'10.a'}) 

print(diakok) 

{'vezeteknev': 'Kovács', 'keresztnev': 'Éva', 'eletkor': 16} 

{'vezeteknev': 'Kovács', 'keresztnev': 'Éva', 'eletkor': 16, 'osztaly': '10.a'} 

 

popitem() 

Eltávolítja az utoljára beillesztett értékpárt. 

# encoding: UTF-8 

diakok = {'vezeteknev':'Kovács','keresztnev':'Éva','eletkor':16} 

print(diakok) 

diakok.update({'osztaly':'10.a'}) 

print(diakok) 

diakok.popitem() 

print(diakok) 

{'vezeteknev': 'Kovács', 'keresztnev': 'Éva', 'eletkor': 16} 

{'vezeteknev': 'Kovács', 'keresztnev': 'Éva', 'eletkor': 16, 'osztaly': '10.a'} 

{'vezeteknev': 'Kovács', 'keresztnev': 'Éva', 'eletkor': 16} 

 

get() 

Visszaadja egy adott kulcs értékét. 

# encoding: UTF-8 

diakok = { 

    'vezeteknev': 'Kovács', 

    'keresztnev': 'Éva', 

    'eletkor': 16 

} 

keresztnev = diakok.get('keresztnev') 

print(keresztnev) 

Éva 

keys() 

A szótár kulcsait adja vissza. 

# encoding: UTF-8 

diakok = { 

    'vezeteknev': 'Kovács', 

    'keresztnev': 'Éva', 

    'eletkor': 16 

} 

print(diakok.keys()) 

dict_keys(['vezeteknev', 'keresztnev', 'eletkor']) 



 

A kulcsokat egy listába is tehetjük. 

# encoding: UTF-8 

diakok = { 

    'vezeteknev': 'Kovács', 

    'keresztnev': 'Éva', 

    'eletkor': 16 

} 

kulcsok_listaja = list(diakok.keys()) 

print(kulcsok_listaja) 

['vezeteknev', 'keresztnev', 'eletkor'] 

items() 

A szótár kulcs-érték párjaival tér vissza.. 

# encoding: UTF-8 

diakok = { 

    'vezeteknev': 'Kovács', 

    'keresztnev': 'Éva', 

    'eletkor': 16 

} 

ertekparok_lista = diakok.items() 

print(ertekparok_lista) 

dict_items([('vezeteknev', 'Kovács'), ('keresztnev', 'Éva'), ('eletkor', 16)]) 

Listába is tehetjük az előbbi párokat. 

# encoding: UTF-8 

diakok = { 

    'vezeteknev': 'Kovács', 

    'keresztnev': 'Éva', 

    'eletkor': 16 

} 

ertekparok_lista = list(diakok.items()) 

print(ertekparok_lista) 

[('vezeteknev', 'Kovács'), ('keresztnev', 'Éva'), ('eletkor', 16)] 

  



 

values() 

A szótár értékeit adja vissza, ezeket egy listába is tehetjük. 

# encoding: UTF-8 

diakok = { 

    'vezeteknev': 'Kovács', 

    'keresztnev': 'Éva', 

    'eletkor': 16 

} 

ertekek = diakok.values() 

ertekek_listaja = list(diakok.values()) 

print(ertekek) 

print(ertekek_listaja) 

dict_values(['Kovács', 'Éva', 16]) 

['Kovács', 'Éva', 16] 



 

Tuple 

A Python nyelvben van egy úgynevezett tuple adattípus, mely nagyon hasonlít a listához, de nem 

lehet módosítani. A szintaxis szempontjából a tuple elemek egy vesszőkkel elválasztott gyűjtemény. Bár 

nem szükséges, de ajánlatos zárójelbe tenni a tuple elemeket, ahogyan a Python print() függvénye maga is 

megteszi azt. A tuple elemeken végrehajtható műveletek szintaktikailag hasonlítanak a listákon végrehajt-

ható műveletekhez, csak a tuple elemek nem módosíthatók. Vegyük észre, hogy egy tuple definíciójához 

mindig legalább egy vesszőre van szükség. 

Az alábbiakban egy tuple adattípust láthatunk: 

# encoding: UTF-8 

viragok = ('rózsa', 'gerbera', 'ibolya', 'szegfű') 

print(viragok) 

('rózsa', 'gerbera', 'ibolya', 'szegfű') 

Ha csak egy elem van, akkor is kell vesszőt írni utána: 

# encoding: UTF-8 

viragok = ('rózsa',) 

print(viragok) 

('rózsa',) 

Hozzáférés egy tuple elemhez 

Ahogyan azt a listáknál láttuk, a tuple típusú változó neve után szögletes zárójelben megadjuk a kívánt 

elem indexét, például így: 

# encoding: UTF-8 

viragok = ('rózsa', 'gerbera', 'ibolya', 'szegfű') 

print(viragok[2]) 

ibolya 

A tuple adattípus beépített tagfüggvényei 

A listákban mindenütt előnyben részesítjük a tuplékat ott, ahol biztosak akarunk lenni abban, hogy az ada-

tokat nem módosítjuk tévedésből a programban. Ráadásul kevésbé veszik igénybe a rendszer erőforrásait 

(kevesebb memóriát foglalnak le). Ehhez az adattípushoz is léteznek beépített tagfüggvények, igaz, csak 

kettő. Tekintsük át most ezeket. 

index() 

# encoding: UTF-8 

viragok = ('rózsa', 'gerbera', 'ibolya', 'szegfű') 

print(viragok) 

print('A gerbera indexe:', viragok.index('gerbera')) 

('rózsa', 'gerbera', 'ibolya', 'szegfű') 

A gerbera indexe: 1 

  



 

count() 

# encoding: UTF-8 

viragok = ('rózsa', 'gerbera', 'ibolya', 'rózsa', 'szegfű', 'rózsa') 

print(viragok) 

print('A rózsa előfordulásának száma:', viragok.count('rózsa')) 

('rózsa', 'gerbera', 'ibolya', 'rózsa', 'szegfű', 'rózsa') 

A rózsa előfordulásának száma: 3 

A tuple hossza 

len() 

# encoding: UTF-8 

viragok = ('rózsa', 'gerbera', 'ibolya', 'rózsa', 'szegfű', 'rózsa') 

print(viragok) 

print('A tuple hossza:', len(viragok)) 

('rózsa', 'gerbera', 'ibolya', 'rózsa', 'szegfű', 'rózsa') 

A tuple hossza: 6 

 



 

Szövegek kezelése 

A szoftverek igen sok adata szöveges, hiszen a szoftvereknek velünk kell kommunikálnia, mi meg 

nem értünk binárisan. Ebből következően akkor tudunk programokat hatékonyan írni, ha az általunk hasz-

nált programnyelv szövegkezelése fejlett. A Python elég jó a szövegkezelésben, összeségében nagyon jó 

eszközöket ad a kezünkbe, ha betartjuk a szabályait. Mi a Pythonban tehát a szöveg? Nos, gyakorlatiasan 

nézve olyan karakterek sora, ami szöveghatárolókkal van közre zárva. 

Miért van többféle szöveghatároló? A ‘ és a ” között annyi a különbség, hogy az egyszeressel írt 

sztring tartalmazhat idézőjelet (“), a kétszeressel írt sztring pedig tartalmazhat egyszereset (‘). A sztringek 

tartalmazhatnak nem látható karaktereket, vagy vezérlőkaraktereket. Ezek beírási módját a Python úgyne-

vezett escape szekvenciákkal támogatja (lásd előzőekben). Ilyen pl. a közismert „\n”, ami az új sor escape 

kódja. 

A sztringek összetett adattípusok, ugyanis építőelemei egyetlen karaktert tartalmazó sztringek. Az 

összetett értékeket kezelhetjük egyetlen egységként is. A sztringek is objektumok, tehát minden egyes 

sztring példánynak vannak saját attribútumai (tulajdonságai) és függvényei. Ezek fényében most megis-

merkedünk a Python sztring moduljával, és a leggyakrabban használt sztring kezelő függvényekkel. 

A modul egy olyan fájl, amely Python definíciókat és utasításokat tartalmaz, más Python progra-

mokba is felhasználható. Számos Python modul létezik, amely a standard könyvtár része, ezek egyike a 

string modul. 

Ha létrehozunk egy változót, melyben szöveget tárolunk, akkor pl. a PyCharm fejlesztői környezet 

kódszerkesztőjében írjuk be a változó nevét, ezután írjunk be egy pontot, és máris felbukkannak a sztring-

kezelő függvények. Ezek közül kiválaszthatjuk azt a függvényt, amire éppen szükségünk van a probléma 

megoldásához. Lássunk is hozzá, nézzük meg röviden, hogy mit is tudunk sztringekkel csinálni. 

Hozzáférés szöveg adott eleméhez 

Szögletes zárójelek között adjuk meg a kívánt elem indexét. Pl. 

# encoding: UTF-8 

print('kerékpár'[2]) 

r 

A szöveget változóban is tárolhatjuk. Pl. 

# encoding: UTF-8 

szoveg = 'informatika' 

print(szoveg[5]) 

m 

Tartományokat is megadhatunk. A kezdőindexű elem benne van, a vég indexű elem nincs benne! Pl. 

# encoding: UTF-8 

szoveg = 'informatika' 

print(szoveg[2:]) 

print(szoveg[:5]) 

print(szoveg[2:6]) 

formatika 

infor 

form 

  



 

Szövegek összefűzése 

# encoding: UTF-8 

szoveg1 = 'személy' 

szoveg2 = "gépkocsi" 

egyutt = szoveg1 + szoveg2 

print(egyutt) 

személygépkocsi 

Szövegkezelő függvények 

len() 

A szöveg hosszát adja meg, azaz, hány karakterből áll. 

# encoding: UTF-8 

szoveg = 'személygépkocsi' 

print('A szöveg ennyi karakterből áll:',len(szoveg)) 

A szöveg ennyi karakterből áll: 15 

lower(), upper() 

Kisbetűs, illetve nagybetűs szöveggé alakít. 

# encoding: UTF-8 

szoveg = 'SZEMÉLYGÉPKOCSI' 

kisbetus = szoveg.lower() 

print(kisbetus) 

személygépkocsi 

# encoding: UTF-8 

szoveg = 'személygépkocsi' 

nagybetus = szoveg.upper() 

print(nagybetus) 

SZEMÉLYGÉPKOCSI 

count() 

A szövegben megszámolja, hogy egy adott karakter hányszor fordul elő. 

# encoding: UTF-8 

szoveg = 'matematika' 

db1 = szoveg.count('a') 

db2 = szoveg.count('m') 

db3 = szoveg.count('t') 

print('A szövegben ennyi a betű van:',db1) 

print('A szövegben ennyi m betű van:',db2) 

print('A szövegben ennyi t betű van:',db3) 

A szövegben ennyi a betű van: 3 

A szövegben ennyi m betű van: 2 

A szövegben ennyi t betű van: 2 

  



 

capitalize() 

A szöveg első karaktere nagybetű lesz. 

# encoding: UTF-8 

szoveg = 'matematika' 

elso_nagybetu = szoveg.capitalize() 

print(elso_nagybetu) 

Matematika 

split() 

A split a sztringek egyik leghasznosabb függvénye, ugyanis a több szóból álló sztringeket szavak listájává 

alakítja át. A szavak közt álló whitespace karaktereket (szóközöket, tabulátorokat, új sor karaktereket) el-

távolítja. Ez a függvény lehetővé teszi, hogy egyetlen sztringként olvassunk be egy inputot, és utólag bont-

suk szavakra. 

# encoding: UTF-8 

szoveg = 'A Microsoft Word egy szövegszerkesztő program.' 

szavak = szoveg.split() 

print(szavak) 

['A', 'Microsoft', 'Word', 'egy', 'szövegszerkesztő', 'program.'] 

strip() 

Nem látható (whitespace) karakterek törlése a karakterlánc elejéről és végéről, vagy megadott karakterek 

törlése az elejéről és végéről. 

# encoding: UTF-8 

szoveg = '  \t számítógép \t   \n\n     ' 

s = szoveg.strip() 

print(s) 

számítógép 

lstrip(), rstrip() 

Balról, illetve jobbról törli a megadott karaktereket. Ha nem adunk meg karaktereket, akkor pedig a whi-

tespace karaktereket törli balról, illetve jobbról, ahogyan azt a strip() függvénynél láttuk. 

# encoding: UTF-8 

szoveg = '.,,..számítógép,' 

s = szoveg.lstrip('.,') 

print(s) 

számítógép, 

# encoding: UTF-8 

szoveg = 'számítógép     ' 

s = szoveg.rstrip() 

print(s) 

számítógép 

  



 

find() 

Megadja egy adott karakter első előfordulásának indexét. 

# encoding: UTF-8 

szoveg = 'Digitális kultúra' 

talalat = szoveg.find('t') 

print(talalat) 

4 

join() 

Egy sztringekből álló lista elemei közé csatol megadott sztringet. 

# encoding: UTF-8 

szoveg = ' vagy ' 

s = szoveg.join(['alma','körte','szilva']) 

print(s) 

alma vagy körte vagy szilva 

index() 

Megadott karakter első előfordulásának indexét adja meg. 

# encoding: UTF-8 

szoveg = 'matematika' 

hely = szoveg.index('e') 

print(hely) 

3 

format() 

Az objektum a formátumot leíró karakterlánc, és a format() függvény argumentumai a behelyettesítendő 

értékek. A formátumban kapcsos zárójelek között először a format argumentumának indexe szerepel, majd 

opcionálisan kettőspont után a formátum leírása. A következőkben tekintsünk át néhány egyszerű formázási 

példát, a teljesség igénye nélkül. 

Helyettesítő mezők használata ({0}, {1}, {2}, …) 

# encoding: UTF-8 

szoveg1 = 'A nevem {0}!'.format('Gábor') 

print(szoveg1) 

nev = 'Éva' 

kor = 23 

szoveg2 = 'A nevem {1}, és {0} éves vagyok.'.format(kor,nev) 

print(szoveg2) 

A nevem Gábor! 

A nevem Éva, és 23 éves vagyok. 

A fenti két egyszerű példában azt látjuk, hogy a format függvény a paramétereit behelyettesíti a sztringek 

megadott pozíciójába. Vigyázat, a számozás most is, mint mindig, a nullával kezdődik! Tehát a {0} az első 

helyettesítő mező. 

  



 

Helyettesítő mezők és formátumleírók használata. 

# encoding: UTF-8 

szamok = '01234 01234 01234 0123456789' 

print(szamok) 

szamok2 = '{0:5} {1:5d} {2:>5} {3:*^10}'.format('0123', 1234, '|', 'közepe') 

print(szamok2) 

01234 01234 01234 0123456789 

0123   1234     | **közepe** 

A fenti példában létrehoztunk egy sztringet szamok néven, majd az előző példához hasonlóan formáztuk, 

azzal a különbséggel, hogy most formátumleírókat is használtunk! Mint azt láthatjuk, az eredeti sztringben 

4 számot adtunk meg, az első 3 szám 5 számjegyű, az utolsó pedig 10 számjegyű. Azért írtuk ki az eredeti 

sztring tartalmát is, hogy jobban lássuk a formátumleírók használatát. Nézzük sorban, mi is történik a for-

mátumleírók hatására: 

• az első paraméter (a 0123 sztring) a 0. pozícióba kerül, 5 karakter széles helyen, balra igazítva 

(sztringnél alapértelmezett igazítás) 

• a második paraméter (az 1234 szám) az 1. pozícióba kerül, 5 karakter széles helyen, jobbra igazítva 

(számoknál alapértelmezett igazítás), decimális formátumban (d) 

• a harmadik paraméter (egy függőleges vonal karakter) a 2. pozícióba kerül, 5 karakter széles helyen, 

jobbra igazítva (>) 

• a negyedik paraméter (a közepe sztring) a 3. pozícióba kerül, 10 karakter széles helyen, középre 

igazítva (^), balról-jobbról * karakterekkel feltöltve 

Most nézzük meg, hogy egy valós számban hogyan tudjuk szabályozni a tizedesjegyek számát: 

# encoding: UTF-8 

szam = 34.76837014 

print('Az eredeti szám:\t',szam) 

sz1 = '{:.4f}'.format(szam) 

print('A formázott szám:\t',sz1) 

Az eredeti szám:  34.76837014 

A formázott szám:  34.7684 

Amint azt észrevehetjük a fenti példában, a kettőspont után beírjuk a tizedes pontot, majd megadjuk, hogy 

hány tizedesjegyet szeretnénk megjeleníteni (a matematikai szabály alapján kerekít), utána pedig be kell 

írni egy „f” betűt (float). 

Az alábbi táblázatban a leggyakrabban használt formátumleírók jelentését láthatjuk: 

 



 

Az előbbi feladat exponenciális alakban: 

# encoding: UTF-8 

szam = 34.76837014 

print('Az eredeti szám:\t',szam) 

sz1 = '{:.4e}'.format(szam) 

print('A formázott szám:\t',sz1) 

Az eredeti szám:  34.76837014 

A formázott szám:  3.4768e+01 

Sztring konstans - punctuation 

Az alábbiakban mutatunk egy példát arra, hogyan távolíthatók el a különféle írásjelek a sztringek-

ből. A sztringek ugye módosíthatatlanok, ezért nem változtathatjuk meg az eredeti sztringet. Bejárjuk a 

sztringet, és egy új sztringet hozunk létre a karakterekből az írásjeleket kihagyva. Szerencsére a Python 

string modulja definiál egy sztring konstanst, mely tartalmazza az írásjeleket. 

A konstans neve: punctuation 

A konstans értéke: !”#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~ 

Importáljuk a sztring modult, és használjuk fel az ott megadott definíciót. Az előzőekben látott 

strip() és split() függvények, illetve ennek a függvénynek az egymásba ágyazásával, egy felettébb hatásos 

kombinációt kapunk. Először eltávolítjuk a nem látható karaktereket (whitespace) a sztring elejéről és vé-

géről, majd az írásjeleket, végül pedig a split() segítségével a szöveget szavak listájára bontjuk, megszaba-

dulva egyúttal az új sor karaktertől és a tabulátoroktól is! Pl. 

# encoding: UTF-8 

import string 

def irasjel_eltavolitas(szoveg): 

    irasjel_nelkuli = '' 

    for karakter in szoveg: 

        if karakter not in string.punctuation: 

            irasjel_nelkuli = irasjel_nelkuli + karakter 

    return irasjel_nelkuli 

teszt = ' alma, körte. szilva ! @# {} dió\n []\t\t\n' 

teszt2 = teszt.strip() 

teszt3 = irasjel_eltavolitas(teszt2).split() 

print(teszt3) 

['alma', 'körte', 'szilva', 'dió']



 

Fájlkezelés 

Egy háttértáron (winchester, SSD, Pendrive, SD kártya) tárolt adatokat fájloknak nevezzük. A fájlok 

olvasásával és írásával, a programok el tudják menteni az információkat a programfutások között. A fájlok 

kezelése hasonlít a jegyzetfüzet kezeléséhez. Ha szeretnénk használni, először ki kell nyitnunk. Ha végez-

tünk, akkor be kell zárnunk. Amíg a jegyzetfüzet nyitva van, olvashatunk és írhatunk. A jegyzetfüzet tulaj-

donosa bármelyik esetben tudja, hogy hol tart benne. A teljes jegyzetfüzetet egy meghatározott sorrendben 

tudja olvasni, vagy át is ugorhat bizonyos részeket. Mindezt alkalmazhatjuk a fájlokra is. 

Pythonban nagyon egyszerű a szövegfájlok kezelése. Fájlok megnyitására az open() függvényt 

használhatjuk, amely egy fájl objektumot ad vissza. Első paraméterként a megnyitandó fájl nevét veszi át, 

második paraméterként megadhatjuk a megnyitás módját. Ez lehet olvasás (r), írás (w), vagy hozzáfűzés 

(a). Az alapértelmezett érték az olvasás, azaz (r). 

Fájl létrehozása, fájlba írás 

A fájl megnyitásával létrehozunk egy kezelőt, ebben az esetben egy fájlkezelőt. Az alábbi példában 

a fajlkezelo változó hivatkozik az új kezelő objektumra. A programunk meghívja a fájlkezelő függvényeit, 

amelyek módosítják az adott fájlt, és általában elhelyezik a lemezünkön. Az első sorban az open() függvény 

két argumentumot tartalmaz. Az első a fájl neve, és a második a megnyitás módja. A „w” mód azt jelenti, 

hogy megnyitja a fájlt írásra. A „w” móddal, ha nincs az elso.txt fájl a lemezünkön, akkor létrehozza azt. 

Ha már van ilyen fájl, akkor kicseréli a fájlt arra, amit éppen írunk. A fájlba történő adatbevitelnél meghív-

juk a write() függvényt a kezelő objektumon. A nagyobb programoknál ezen sorok általában egy ciklussal 

vannak megvalósítva, mely segítségével több sort is írhatnak a fájlba. A fájlkezelő bezárása jelzi a rend-

szernek, hogy elkészültünk az írással, és tegye a fájlt olvasásra elérhetővé más programok (vagy a saját 

programunk) számára. Nézzük meg az előzőekben leírtakat, írjuk meg a kódot! Az alábbi program létrehoz 

a projektünk mappájában egy elso.txt fájlt, majd beleírjuk az adott szöveget. 

# encoding: UTF-8 

fajlkezelo = open('elso.txt', 'w', encoding='utf-8') 

fajlkezelo.write('Szia Balaton! Örülök, hogy újra látlak!') 

fajlkezelo.close() 

Az elso.txt fájl tartalma: 

Szia Balaton! Örülök, hogy újra látlak! 

Ugyanezt a programot megírhatjuk úgy is, hogy az adott szöveg több sorba kerüljön. Ehhez, a már ismert 

escape karaktert használjuk (\n). 

# encoding: UTF-8 

fajlkezelo = open('elso.txt', 'w', encoding='utf-8') 

fajlkezelo.write('Szia Balaton!\nÖrülök, hogy újra látlak!') 

fajlkezelo.close() 

Szia Balaton! 

Örülök, hogy újra látlak! 

  



 

Természetesen attól, hogy lezártuk a fájlkezelőt, újra megnyithatjuk, és akár egy meglévő fájlba, akár egy 

újabb fájlba írhatunk. Pl. 

# encoding: UTF-8 

fajlkezelo = open('elso.txt', 'w', encoding='utf-8') 

fajlkezelo.write('Szia Balaton!\nÖrülök, hogy újra látlak!\n') 

fajlkezelo.write('Remélem jó idő lesz egész héten!') 

fajlkezelo.close() 

fajlkezelo = open('masodik.txt', 'w', encoding='utf-8') 

fajlkezelo.write('Programozni jó!\nTanulj meg te is.\n') 

fajlkezelo.write('Kezdd mondjuk a Python nyelvvel.') 

fajlkezelo.close() 

Az elso.txt fájl tartalma: 

Szia Balaton! 

Örülök, hogy újra látlak! 

Remélem jó idő lesz egész héten! 

A masodik.txt fájl tartalma: 

Programozni jó! 

Tanulj meg te is. 

Kezdd mondjuk a Python nyelvvel. 

Fájl beolvasása 

A fájl tartalmát egyszerre olvassuk be 

Egy fájl beolvasásához először szintén meg kell nyitni a fájlkezelőt ugyanúgy, mint létrehozáskor, 

íráskor. Az első paraméter annak a fájlnak a neve, amit be szeretnénk olvasni. Természetesen ez a fájl 

létezzen, és legyen elérhető. A legjobb, ha benne van a projektünk mappájában, ellenkező esetben a teljes 

elérési utat meg kell adni. A második paraméter most az „r” karakter lesz, hiszen olvasásra nyitjuk meg 

(read). Lássunk is egy ilyen példát, az előzőekben létrehozott fájlokat fogom használni. A beolvasás ered-

ményét, a szoveg nevű változó tartalmát kiírjuk a képernyőre a szokásos print() függvénnyel. 

# encoding: UTF-8 

fajlkezelo = open('elso.txt', 'r', encoding='utf-8') 

szoveg = fajlkezelo.read() 

fajlkezelo.close() 

print(szoveg) 

Szia Balaton! 

Örülök, hogy újra látlak! 

Remélem jó idő lesz egész héten! 

  



 

A következő példában azt láthatjuk, hogy a fájl nincs a projektünk mappájában, így a teljes elérési útjával 

együtt kell megadni. Ehhez a / karaktert kell használnunk! 

# encoding: UTF-8 

fajlkezelo = open('D:/Dokumentumok/masodik.txt', 'r', encoding='utf-8') 

szoveg = fajlkezelo.read() 

fajlkezelo.close() 

print(szoveg) 

Programozni jó! 

Tanulj meg te is. 

Kezdd mondjuk a Python nyelvvel. 

A fájl tartalmát soronként olvassuk be 

Gyakran arra van szükségünk, hogy egy szöveges fájl tartalmát soronként olvassuk be. Ekkor a 

readline() függvényt kell használnunk. Alapesetben beolvassa az első sort. A sorok olvasásánál ne felejtsük 

el, hogy a Python a teljes sort beolvassa, a sorvégi új sor karakterrel (\n) együtt. Pl. 

# encoding: UTF-8 

fajlkezelo = open('masodik.txt', 'r', encoding='utf-8') 

szoveg = fajlkezelo.readline() 

fajlkezelo.close() 

print(szoveg) 

Programozni jó! 

A fájl összes sorának beolvasása 

Természetesen, ha minden sort szeretnénk beolvasni, akkor ehhez kell egy while ciklus a már tanult módon. 

# encoding: UTF-8 

fajlkezelo = open('masodik.txt', 'r', encoding='utf-8') 

while True: 

    sor = fajlkezelo.readline() 

    if len(sor) == 0: 

        break 

    print(sor.strip()) 

fajlkezelo.close() 

Programozni jó! 

Tanulj meg te is. 

Kezdd mondjuk a Python nyelvvel. 

Mi is történik a fenti programban? 

• Megnyitjuk a fájlkezelőben a masodik.txt fájlt. 

• Elindítunk egy while ciklust (csináld amíg True/Igaz). 

• A sorokat egymás után berakjuk a sor nevű változóba. 

• Figyeljük a sorok hosszát, ha ez nulla (len(sor) == 0), akkor a ciklus leáll (break), ellenkező esetben 

megy tovább. 

• A ciklus folyamán minden sort egymás után kiíratunk, az új sor karakter nélkül (\n) 

• Mivel az utolsó sor végén nincs már ott az új sor karakter (a strip() tagfüggvénnyel kiszedtük), így 

a sor hossza valóban nulla, azaz kiszállunk a while ciklusból. 

  



 

Az összes sor beolvasására van egy egyszerűbb megoldás is, ekkor a readlines() függvényt használjuk. 

Nézzük az előző feladatot újra, de most így: 

# encoding: UTF-8 

fajlkezelo = open('masodik.txt', 'r', encoding='utf-8') 

lista = fajlkezelo.readlines() 

fajlkezelo.close() 

for elem in lista: 

    print(elem.strip()) 

Programozni jó! 

Tanulj meg te is. 

Kezdd mondjuk a Python nyelvvel. 

A fájl tartalmát listába olvassuk be 

Gyakran hasznos lehet, hogy egy szöveges fájl tartalmát beolvassuk soronként, majd listát készítünk 

belőle. Ennek többek között az az előnye, hogy a listákkal sokféle műveletet tudunk végezni viszonylag 

könnyen. Nos, most vizsgáljuk meg, hogy miként tudjuk ezt megvalósítani. Ehhez a readlines() függvényre 

lesz szükségünk. A readlines() függvény beolvassa az összes sort, és visszatér a sztringek listájával. Lás-

sunk erre is egy egyszerű példát! 

# encoding: UTF-8 

fajlkezelo = open('baratok.txt', 'r', encoding='utf-8') 

barataim = fajlkezelo.readlines() 

fajlkezelo.close() 

for elem in barataim: 

    print(elem.strip()) 

barataim.sort() 

print('\n') 

for elem in barataim: 

    print(elem.strip()) 

Kovács János 

Balázs Éva 

Molnár Géza 

Csongrádi Tamás 

Verner Zsuzsa 

 

Balázs Éva 

Csongrádi Tamás 

Kovács János 

Molnár Géza 

Verner Zsuzsa 

  



 

Fájl beolvasása a with blokk segítségével 

Észrevehetjük, hogy a fájl megnyitása és bezárása egy keretet kell adjon a fájlkezelésnek. Biztos ott 

kell lennie a blokk elején a megnyitásnak, és biztosan ott kell lennie a végén a bezárásnak is. Az ilyen 

helyzetek kezelésére találták ki a with kulcsszót. Egy with blokk megadásával a fájl bezárását és a hibake-

zelést automatikussá tehetjük, tehát nem kell a file.close() függvény. 

Hogyan kell ezt használni? Nagyon egyszerű. A fájl megnyitását, az open (fájlnév,) kifejezést egy 

with ... as f blokkba kell tenni. Ennek hatására a megnyitott fájlt reprezentáló objektum az f változóba 

kerül. A with blokk belsejében ezt ugyanúgy használhatjuk, ahogy eddig. A fájl bezárását végző f.close() 

sort teljesen el is kell hagynunk, ahogy kiléptünk a with blokkból, az automatikusan megtörténik. 

# encoding: UTF-8 

with open('masodik.txt', encoding='utf-8') as f: 

    sorok = f.readlines() 

for elem in sorok: 

    print(elem.strip()) 

Programozni jó! 

Tanulj meg te is. 

Kezdd mondjuk a Python nyelvvel. 

Fájl beolvasása szótárelemekből álló listába 

Most nézzük meg, hogy miként tudunk beolvasni egy szöveges fájlt listába úgy, hogy a lista elemei 

szótárak legyenek. Ez a megoldás több szempontból is hasznos. Először is az informatika (digitális kultúra) 

érettségi programozási feladatában döntő szerepe van a fájlbeolvasásnak, illetve a megfelelő adatszerkezet 

kialakításának. Másodszor pedig a szótáraknál láthattuk, hogy a kulcsok használata megkönnyíti, áttekint-

hetőbbé, barátságosabbá teszi a programozást. 

Akkor most nézzük meg a gyakorlati megvalósítását. A folyamatot három részlépésre lehet bontani, 

ezek a következők: 

• a fájl beolvasása egy listába 

• a szótár kialakítása a beolvasott listából 

• a szótárelemekből álló lista létrehozása 

A következő egyszerű példában nézzük meg az előbbi három részlépés megvalósítását. Ehhez elő-

ször hozzuk létre a szöveges forrásfájlt. Legyen a forrásunk egy diákokat tartalmazó szöveges fájl 

(diak_adatok.txt), melyben tároljuk a tanulók vezetéknevét, keresztnevét, életkorát, osztályát, illetve, hogy 

informatika faktos-e. Ezek az adatok üres karakterrel (space) legyenek elválasztva minden egyes tanuló 

esetén, a tanulók pedig külön sorokban legyenek. Az utolsó adat mutatja, hogy informatika faktos-e, vagy 

sem. Ez egy logikai típusú adat lesz, az 1 feleljen meg az igaz értéknek (True), a 0 pedig a hamisnak (False). 

Minta: 

Kiss Péter 17 10.A 1 

Horváth Emma 16 10.C 1 

Szabó Roland 17 10.A 1 

Nagy Botond 18 10.B 1 

Vámosi Kitti 17 10.B 0 

Veszprémi András 16 10.A 0 

Kiss Júlia 16 10.A 1 

Kovács Donát 16 10.B 1 

Füzi Levente 17 10.C 1 

  



 

Ha létrehoztuk az előbbi fájlt, akkor másoljuk be a projektünk mappájába, ahol a Python fájl is van. 

Most már nekiláthatunk a gyakorlati megvalósításnak, azaz, a kódolásnak. Az említett három lépést nézzük 

meg a gyakorlatban részletesen, kezdjük a forrásfájl listába olvasásával. Először létrehozunk egy üres listát 

forras néven. Az alábbi kódrészletben ezt láthatjuk, és ki is írtuk a képernyőre az eredményt. Természetesen 

a végleges kódban nem lesz benne ez a kiírás, most csak az ellenőrzés miatt néztük meg az eredményt. A 

mintában nem látszik minden tanuló (nem fér ki), de nem ez a lényeg, hanem az, hogy működik a kód. 

# encoding: utf-8 

forras = [] 

with open('diak_adatok.txt', 'r', encoding='utf-8') as f: 

    for sor in f: 

        forras.append(sor.strip()) 

print(forras) 

['Kiss Péter 17 10.A 1', 'Horváth Emma 16 10.C 1', 'Szabó Roland 17 10.A 1',...] 

Ezt követően hozzunk létre egy üres szótárt diak néven, majd töltsük fel adatokkal az előző lépésben 

beolvasott forrás lista bejárásával. A kulcsokat mi adjuk meg, persze úgy, hogy utaljon a hozzá tartozó 

értékre. Most is kiírjuk ellenőrzés céljából a szótárak tartalmát, minden diák egy külön szótárban lesz. A 

végleges kódban ez a kiírás sem lesz benne. Lássuk a kódot: 

# encoding: utf-8 

forras = [] 

with open('diak_adatok.txt', 'r', encoding='utf-8') as f: 

    for sor in f: 

        forras.append(sor.strip()) 

diak = {} 

for elem in forras: 

    diak_adatok = elem.split() 

    diak['vezeteknev'] = diak_adatok[0] 

    diak['keresztnev'] = diak_adatok[1] 

    diak['eletkor'] = diak_adatok[2] 

    diak['osztaly'] = diak_adatok[3] 

    if diak_adatok[4] == '1': 

        diak['faktos'] = True 

    else: 

        diak['faktos'] = False 

    print(diak) 

Az eredmény pedig: 

{'vezeteknev': 'Kiss', 'keresztnev': 'Péter', 'eletkor': '17', 'osztaly': '10.A', 'faktos': True} 

{'vezeteknev': 'Horváth', 'keresztnev': 'Emma', 'eletkor': '16', 'osztaly': '10.C', 'faktos': True} 

{'vezeteknev': 'Szabó', 'keresztnev': 'Roland', 'eletkor': '17', 'osztaly': '10.A', 'faktos': True} 

{'vezeteknev': 'Nagy', 'keresztnev': 'Botond', 'eletkor': '18', 'osztaly': '10.B', 'faktos': True} 

{'vezeteknev': 'Vámosi', 'keresztnev': 'Kitti', 'eletkor': '17', 'osztaly': '10.B', 'faktos': False} 

{'vezeteknev': 'Veszprémi', 'keresztnev': 'András', 'eletkor': '16', 'osztaly': '10.A', 'faktos': False} 

{'vezeteknev': 'Kiss', 'keresztnev': 'Júlia', 'eletkor': '16', 'osztaly': '10.A', 'faktos': True} 

{'vezeteknev': 'Kovács', 'keresztnev': 'Donát', 'eletkor': '16', 'osztaly': '10.B', 'faktos': True} 

{'vezeteknev': 'Füzi', 'keresztnev': 'Levente', 'eletkor': '17', 'osztaly': '10.C', 'faktos': True} 
  



 

Befejezésül hozzuk tehát létre a szótárakból a listánkat diakok néven. Üres listából fogunk kiin-

dulni, majd hozzáfűzzük az elemeket. Lássuk tehát a végleges kódunkat: 

# encoding: utf-8 

forras = [] 

with open('diak_adatok.txt', 'r', encoding='utf-8') as f: 

    for sor in f: 

        forras.append(sor.strip()) 

diak = {} 

diakok = [] 

for elem in forras: 

    diak_adatok = elem.split() 

    diak['vezeteknev'] = diak_adatok[0] 

    diak['keresztnev'] = diak_adatok[1] 

    diak['eletkor'] = diak_adatok[2] 

    diak['osztaly'] = diak_adatok[3] 

    if diak_adatok[4] == '1': 

        diak['faktos'] = True 

    else: 

        diak['faktos'] = False 

    diakok.append(diak) 

    diak = {} 

print(diakok) 

Az eredmény itt látható, természetesen én tördeltem meg a sorokat, hogy tagoltan, jól látható legyen. 

Valójában ez egy sorban van! Azt is láthatjuk, hogy ez tényleg egy lista, hiszen szögletes zárójellel kezdő-

dik, és a végén szögletes zárójellel fejeződik be. Az is szépen látszik, hogy a lista elemei szótárak, ugyanis 

kapcsos zárójelek között vannak, vesszőkkel elválasztva. Annyit fűznék még hozzá a kódhoz, hogy a cik-

lusban ki kell üríteni a diak szótárat, pontosabban, létrehozunk megint egy üres szótárat diak néven, hiszen 

utána új adatok kerülnek bele! Tehát hozzáfűzünk egy elemet a diakok listához, majd kiürítjük a szótárat, 

megint hozzáfűzünk, majd kiürítjük, és így tovább addig, amíg a ciklus véget nem ér, azaz fel nem töltöttük 

szótárelemekkel a diakok listánkat. 

[{'vezeteknev': 'Kiss', 'keresztnev': 'Péter', 'eletkor': '17', 'osztaly': '10.A', 'faktos': True}, 

{'vezeteknev': 'Horváth', 'keresztnev': 'Emma', 'eletkor': '16', 'osztaly': '10.C', 'faktos': True}, 

{'vezeteknev': 'Szabó', 'keresztnev': 'Roland', 'eletkor': '17', 'osztaly': '10.A', 'faktos': True}, 

{'vezeteknev': 'Nagy', 'keresztnev': 'Botond', 'eletkor': '18', 'osztaly': '10.B', 'faktos': True}, 

{'vezeteknev': 'Vámosi', 'keresztnev': 'Kitti', 'eletkor': '17', 'osztaly': '10.B', 'faktos': False}, 

{'vezeteknev': 'Veszprémi', 'keresztnev': 'András', 'eletkor': '16', 'osztaly': '10.A', 'faktos': False}, 

{'vezeteknev': 'Kiss', 'keresztnev': 'Júlia', 'eletkor': '16', 'osztaly': '10.A', 'faktos': True}, 

{'vezeteknev': 'Kovács', 'keresztnev': 'Donát', 'eletkor': '16', 'osztaly': '10.B', 'faktos': True}, 

{'vezeteknev': 'Füzi', 'keresztnev': 'Levente', 'eletkor': '17', 'osztaly': '10.C', 'faktos': True}] 

 



 

Matematikai modul 

math.comb(n,k) – ismétlés nélküli kombináció 

math.fabs(x) – egy szám abszolút értékét adja vissza 

math.factorial(x) – egy nemnegatív egész szám faktoriálisát adja meg 

math.gcd(x,y) – legnagyobb közös osztó 

math.lcm(x,y) – legkisebb közös többszörös 

math.sqrt(x) – egy nemnegatív szám négyzetgyökét adja 

math.perm(x) – ismétlés nélküli permutáció 

math.perm(n,k) – ismétlés nélküli variáció 

math.trunc(x) – egy számot csonkol, levágja a tört részét 

math.exp(x) – az e (Euler-féle szám) hatványát adja 

math.log(x,y) – az x szám y alapú logaritmusát adja 

math.log10(x) – egy szám 10 alapú logaritmusát adja 

math.pow(x,y) – az x számot y hatványra emeli 

math.degrees(x) – radiánról fokra váltja a szöget 

math.radians(x) – fokról radiánra váltja a szöget 

math.pi – konstans, a pi értékét adja 15 tizedesjegy pontossággal 

math.e – konstans, Euler-féle szám 15 tizedesjegy pontossággal 

math.sin(x) – egy radiánban adott szög szinuszát adja 

math.cos(x) – egy radiánban adott szög koszinuszát adja 

math.tan(x) – egy radiánban adott szög tangensét adja 

Bal oldalon a program kódját látjuk, jobb oldalon pedig az eredményeket. 

import math 

print(math.comb(90, 5)) 

print(math.fabs(-23.45)) 

print(math.factorial(5)) 

print(math.gcd(6, 24)) 

print(math.lcm(5, 12)) 

print(math.sqrt(2.25)) 

print(math.perm(5)) 

print(math.perm(5, 2)) 

print(math.trunc(2.678)) 

print(math.exp(3)) 

print(math.log(3, 2)) 

print(math.log10(234)) 

print(math.pow(3, 5)) 

print(math.degrees(1)) 

print(math.radians(90)) 

print(math.pi) 

print(math.e) 

print(math.sin(0.65)) 

print(math.cos(1.34)) 

print(math.tan(0.77)) 
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Teknőcgrafika 

A „Turtle” a Python előre telepített könyvtára, ami lehetővé teszi a felhasználók számára képek és 

rajzok létrehozását úgy, hogy egy virtuális rajzfelülettel látja el a Python környezetet. A rajzhoz használt 

képernyő-tollat teknősnek hívják, innen a könyvtár neve. A teknősbéka grafika kapcsán meg kell említe-

nünk Seymour Papert nevét, aki matematikus a Massachusetts Institute of Technology-n, számítógéptudós, 

pszichológus és kiváló pedagógus volt. A mesterséges intelligencia kutatása úttörőinek és a Logo progra-

mozási nyelv megalkotóinak egyike. A könyvtár elemeinek használata nagyon egyszerű, a parancsok fel-

építése egységes, mindegyik a turtle névvel kezdődik, majd ponttal elválasztva a konkrét parancs és a pa-

raméterek. 

Ahhoz, hogy elkezdjünk feladatokat megoldani, a következőket kell beírnunk a kódszerkesztőbe: 

• a turtle modul importálása 

• rajzolóablak létrehozása 

• rajzolóablak méretezése 

• rajzoló teknős létrehozása 

• rajzolóablak megtartása 

Lássunk hozzá, kezdjük el irányítani a teknőcünket! 

A kezdeti lépések 

Nézzük most meg konkrétan, hogy az előzőekben leírtakat hogyan kell beírni a kódszerkesztőbe. 

Az ablak méretét mi adjuk meg képpontban méretezve, a teknősnek szintén mi választunk nevet, én most 

a spuri nevet adtam neki. Az utolsó sor azért szükséges, hogy a rajzolóablak látható maradjon, természete-

sen az X gombbal bezárhatjuk. Ez a sor mindig a programunk végén legyen! 

# encoding: UTF-8 

import turtle 

ablak = turtle.Screen() 

ablak.setup(500, 500) 

spuri = turtle.Turtle() 

ablak.exitonclick() 

 

A program futtatása után ezt az üres ablakot kapjuk, középen a teknősünkkel (spuri): 

 



 

Teknős mozgása 

Mozgás és rajzolás 

forward() | fd() – teknős előre 

backward() | bk() | back() – teknős hátra 

right() | rt() – jobbra fordul 

left() | lt() – balra fordul 

home() – teknős a kezdőpozícióba megy 

circle() – adott sugarú kör rajzolása 

dot() – pontot rajzol 

# encoding: UTF-8 

import turtle 

ablak = turtle.Screen() 

ablak.setup(400, 400) 

spuri = turtle.Turtle() 

for i in range(4): 

    spuri.fd(100) 

    spuri.right(90) 

spuri.home(), spuri.left(180), spuri.circle(40), spuri.right(90) 

spuri.back(40), spuri.dot(10), spuri.back(60) 

ablak.exitonclick() 

 

 
Tollvezérlés 

Rajz állapot 

pendown() | pd() | down() – a teknős leteszi a tollát 

penup() | pu() | up() – a teknős felveszi a tollát 

pensize() | width() – toll vastagságának beállítása 

pen() – toll beállításai 

isdown() – a teknős visszatér, ha a toll lent van 

  



 

# encoding: UTF-8 

import turtle 

ablak = turtle.Screen() 

ablak.setup(450, 450) 

spuri = turtle.Turtle() 

spuri.pendown(), spuri.pensize(6), spuri.fd(50) 

spuri.left(180), spuri.pu(), spuri.forward(60) 

spuri.pen(pencolor='green', fillcolor='yellow', pensize=4) 

spuri.pd(), spuri.right(90), spuri.fd(60), spuri.isdown() 

ablak.exitonclick() 

 

 
Szín szabályozás 

color() – teknős színének beállítása 

pencolor() – teknős toll színének beállítása 

fillcolor() – teknős kitöltésének színe 

# encoding: UTF-8 

import turtle 

ablak = turtle.Screen() 

ablak.setup(450, 450) 

spuri = turtle.Turtle() 

turtle.color('blue'), spuri.pencolor('red') 

spuri.fillcolor('yellow'), spuri.fd(100) 

ablak.exitonclick() 

 



 

 
Kitöltés 

begin_fill() – kitöltés kezdőpontja 

end_fill() – kitöltés végpontja 

# encoding: UTF-8 

import turtle 

ablak = turtle.Screen() 

ablak.setup(450, 450) 

spuri = turtle.Turtle() 

spuri.begin_fill() 

spuri.pencolor('red'), spuri.fillcolor('yellow'), spuri.circle(80) 

spuri.end_fill() 

ablak.exitonclick() 

 

 



 

Egyéb rajzvezérlés 

reset() – alaphelyzetbe állít mindent 

clear() – törli a képernyőt 

write() – képernyőre írás 

# encoding: UTF-8 

import turtle 

ablak = turtle.Screen() 

ablak.setup(450, 450) 

spuri = turtle.Turtle() 

spuri.write('Szia Világ!', font=('Courier New', 20, 'bold')) 

ablak.exitonclick() 

 
Teknős állapot 

Láthatóság 

showturtle() | st() – látszik a teknős 

hideturtle() | ht() – elrejti a teknőst 

Megjelenés 

shape() – teknős alakjának beállítása 

shapesize() – teknős méretének megváltoztatás 

  



 

# encoding: UTF-8 

import turtle 

ablak = turtle.Screen() 

ablak.setup(450, 450) 

spuri = turtle.Turtle() 

bogyo = turtle.Turtle() 

karcsi = turtle.Turtle() 

gyuri = turtle.Turtle() 

spuri.shape('square') 

spuri.penup(), spuri.left(180), spuri.fd(100) 

bogyo.shape('triangle') 

bogyo.penup(), bogyo.right(90), bogyo.fd(100) 

bogyo.right(90), karcsi.shape('circle') 

gyuri.pu(), gyuri.right(90), gyuri.fd(100) 

gyuri.right(90), gyuri.fd(100) 

gyuri.shape('classic') 

ablak.exitonclick() 

 
# encoding: UTF-8 

import turtle 

ablak = turtle.Screen() 

ablak.setup(450, 450) 

spuri = turtle.Turtle() 

karcsi = turtle.Turtle() 

spuri.shapesize(1, 1, 1) 

karcsi.penup(), karcsi.fd(100) 

karcsi.shapesize(3, 3, 3) 

ablak.exitonclick() 

 

  



 

 
Képernyő 

Ablakvezérlés 

bgcolor() – ablak színének beállítása 

clear() | clearscreen() – ablak törlése 

reset() | resetscreen() – ablak alaphelyzetbe állítása 

# encoding: UTF-8 

import turtle 

ablak = turtle.Screen() 

ablak.setup(450, 450) 

spuri = turtle.Turtle() 

ablak.bgcolor('yellow') 

ablak.exitonclick() 

 



 

Beviteli módszerek 

textinput() – szöveg bekérése 

numinput() – szám bekérése 

# encoding: UTF-8 

import turtle 

ablak = turtle.Screen() 

ablak.setup(450, 450) 

spuri = turtle.Turtle() 

ablak.textinput('Adatbekérés', 'Kérlek, add meg a neved') 

ablak.numinput('Adatbekérés', 'Hány éves vagy?') 

ablak.exitonclick() 

 

Nos, láthattuk, hogy a turtle modul segítségével különböző egyszerű, és bonyolult ábrákat készíthe-

tünk. Az előzőekben áttekintettünk néhány, leggyakrabban használt parancsot a teljesség igénye nélkül. Ha 

mélyebben szeretnénk megismerkedni a turtle modul lehetőségeivel, akkor keressük fel a Python hivatalos 

web oldalát. Sajnos ez csak angol nyelven érhető el: itt 

https://docs.python.org/release/3.9.1/library/turtle.html

