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Listaszolgáltatás 

A lista egymáshoz kapcsolódó adatok csoportosítására és kezelésére szolgál. 
Használata hasonlít az adatbázisok adattáblájának kezeléséhez, de annál rugalmasabban 
kezelhető, ugyanakkor átjárhatóságot biztosít a SharePoint listáihoz. (A Windows 
SharePoint Services-ről részletesebben a SharePointról szóló fejezetben olvashatunk.) 

Lista létrehozása 

A következő táblázat a FAL Kft dolgozóinak elérhetőségét tartalmazza. A listát 
legnagyobb partnerüknek, az Adok_Veszek Kft-nek szeretnék átadni, hogy azok 
könnyebben elérhessék dolgozóikat. Készítsük el a táblázatot! 

 
A lista létrehozásához vigyük az aktív cellát az adattáblába és válasszuk az Adatok 

menü Lista menüpontjának Lista létrehozása lehetőségét. Az Excel a beírt adattáblát (ha 
benne van az aktív cella) automatikusan körbehatárolja, majd a Lista létrehozása 
ablakban rákérdez, hogy a kijelölt részt alakítsa-e listává. Kattintsunk az OK gombra! 

A lista visszaalakításához hasonlóan kell eljárnunk, csak ekkor az Átalakítás 
tartománnyá lehetőséget kell választanunk a Lista menüpontban.  

Autoszűrés a listában 
A létrehozott listát szegély határolja, ha belekattintunk ez a szegély vastagabb, és 

további elemek is megjelennek. (Amíg az aktív cella nincs a listában, azaz a lista inaktív, 
a szegély menüpont Inaktív listák szegélyének elrejtése lehetőségével kikapcsolható.) 

 
A lista tetején, a mezőnevek mellett megjelenő legördítő nyilak segítségével az adott 

mező szerint a lista elemeit szűrhetjük. Az Autoszűrő használata ugyanúgy történik, mint 
ahogy azt az adatbázis-kezelő funkcióknál megismertük, ezúttal azonban nem kell őket 
külön ki-, illetve bekapcsolni, az Autoszűrő funkció hozzátartozik a listához. 
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Beszúrás a listába  
A lista egyszerűen bővíthető egy új elemmel, erre szolgál a lista alján lévő *-gal 

jelzett sor. Az új rekord bevitele után a lista automatikusan egy sorral hosszabb lesz. 

 

Statisztikai számítások a listában 
Válasszuk a Lista menüpont Összegsor lehetőségét! Ekkor a lista alján megjelenik 

az Összegsor, melynek valamely cellájába kattintva az egérrel, megjelenik a cella szélén 
egy legördítő nyíl. Ha erre rákattintunk, az adott mező adatait a kiválasztott függvény 
segítségével kiértékelhetjük.  

Az Összegsor függvényei és az Autoszűrő egymással is kombinálhatók. Ábránkon 
erre mutatunk be egy példát: a kőművesek számát határozzuk meg. 

 

Lista közzététele SharePoint webhelyen 
Az Excel lista egyik leghasznosabb újdonsága, hogy adatai közzétehetők egy 

SharePoint webhelyen. Ha a listát csatoljuk a SharePoint webhelyhez, akkor a listán 
végrehajtott változtatások a SharePoint listán is módosulnak. Fontos tudnunk, hogy a 
SharePoint listái az Excel segítségével is szerkeszthetők. 

A lista közzétételét a SharePointtal foglalkozó fejezetben mutatjuk be. 
 

Gyakorló feladat 
18.  Alakítsuk listává a korábban létrehozott Autók adattáblát, majd határozzuk meg a 
gépkocsik összértékét, a Skodák átlagértékét, valamint a piros Ladák darabszámát és 
összértékét! 


