
 

 

Bódy Bence 

 

 

 

Az SQL egy újabb 
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A szerző elérhetősége: body.bence@chello.hu 
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FELADAT 

 

Egy szoftverfejlesztő cég dolgozói csoportokat alkotva végzik a megrendelt munkák teljesítését. 

Minden munka munkaszámot kap, egy csoportvezetője lesz és munkaóra-igénye ill. óradíja van 

(indulása és határideje 2 dátum).  

 

  m_szám     

kód  kód  m_szám  azonosító 

DOLGOZÓ  CSOPORT  MUNKA  MEGRENDELŐ 

neve    megrendelő  név 

belép_éve    vezető  ir_sz 

szül_éve    óraszám  helység 

    óradíj  utca 

    elnevezés  telefon 

    ind_kelt   

    határidő   

 

 

 

KÉRDÉSEK 

 

 

Egy tábla (SQL 1) 

 

1) Listázza ki a megrendelő nevét, irányítószámát és helységét helység és azon belül név 

szerinti sorrendben! 

2) Listázza ki a megadott betűkkel kezdődő megrendelők nevét és telephelyét!  

3) Mi a különbség: (DISTINCT használata) 

4) Írassa ki (COUNT() használata) 

5) Mi a teljes neve annak az embernek (LIKE használata) 

6) Mi azoknak a munkáknak a m_száma, (dátum függvények) 

7) Írassa ki az aggregáló függvények segítségével!  

8) Melyik évben kapta a cég az első megrendelését? (munkaszám alapján) 
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9) Hány nap volt? 

10) Munkaszámonként hány dolgozója volt az egyes munkáknak? 

11) Hány dolgozója volt a 2003-mal kezdődő munkaszámú munkáknak? 

12) Hány munka indult a különböző években? 

 

 

Összekapcsolás (SQL 2) 

 

1) Írassa ki azoknak a megrendelőknek a nevét (az adatbázisban ez a mező is egyedi) 

székhelyét és az általa megrendelt munka munkaszámát, amelyeknek a neve „K” betűvel 

vagy „N” betűvel kezdődik! 

2) Írassa ki azoknak a munkáknak az elnevezését, amelyeknek a megrendelőjének a neve 

„K” betűvel vagy „N” betűvel kezdődik, és ezeken a munkákon dolgozó munkatársak 

nevét! 

3) A cégek száma 

4) Listázza ki azoknak a megrendelőknek azonosítóját és a nevét, akiknek megrendelése is 

van az adatbázisban! 

5) Írassa ki, hogy hány különböző városból van a cégnek megrendelője! 

6) Írassa ki, hogy egy adott kóddal megadott dolgozó melyik cégnek dolgozott. Egy másik 

paraméterrel lehessen szűkíteni (egy maszk segítségével) a dolgozó munkáinak az 

elnevezését.  

Írassa ki a dolgozó kódját, nevét, a munka elnevezését és a megrendelő nevét! 

7) Nagy Péter munkái (tegyük fel, hogy a dolgozó neve egyedi) 

8) Ki kivel dolgozott már együtt (kód, név, kód, név) 

9) Melyik munka párokon dolgoztak azonos időben? (munkaszám-pár, közös időintervallum 

napokban) 

 

 

Csoportosítás (SQL 3) 

 

1) Melyik munkán hányan dolgoztak? 

2) Listázza ki, hogy melyik megrendelő mennyit fizetett egy adott időszakban! 

(bevétel = óraszám * óradíj) 

3) Ki van benne legalább 2 munkában? 

4) Melyik munkán dolgozott "Brassai Ádám" és "Kiss Péter" együtt?  

(tegyük fel, hogy a nevek egyediek) 

5) Melyik munkán hány ember dolgozik? (lehet, hogy 0, pl. alvállalkozó végzi a munkát) 

6) A munkákat soroljuk be 4 csoportba aszerint, hogy hány tagja van a csoportnak!  

(nincs 0, kicsi 1 - 2, közepes 3 - 4, nagy 5 - ) 

Határozzuk meg, melyik csoportba hány munka tartozik! 
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7) Hány budapesti és hány vidéki megrendelő van az adatbázisban?  

8) Számítsa a 2003. évi bevételt havi bontásban!  

9) Számítsa ki városonként a 2003. évi bevételt havi bontásban!  

 

 

Maximum (SQL 4) 

 

1) Jelenítse meg a legnagyobb és a legkisebb óradíjat 

2) A legnagyobb óradíjú megrendelések 

3) Óradíjak aránya (a legnagyobb óradíj legyen 100%) 

4) Listázza ki a legrövidebb határidejű munkák munkaszámát és megrendelőjét! 

5) Melyik munkán dolgoztak a legnagyobb óraszámban 2003-ban? 

6) Hányan dolgoztak a legnagyobb óradíjas munkán? (munkaszám, óradíj, csoportlétszám) 

7) Kinek készült a két legkisebb óradíjas munka? (cégnév, munkaszám, óradíj) 

(a legkisebb és a következő érték, megfelelhet kettőnél több munka is) 

8) Azoknak a cégeknek a neve, amelyek által megrendelt munkákon a legtöbb dolgozó 

dolgozott 2003-ban? (azonosító, cégnév, létszám) 

9) A Bt.-k és Kft.-k közül 2003. év első negyedében melyik megrendelő fizetett a legtöbbet? 

10) Melyik az a cég, amelyiknek az utoljára indult munkája a legrégebbi? (amelyiknek a 

legrégebben indították az utolsó munkáját, azaz a legnagyobb idő telt el az utolsó 

munkájának az elindítása óta) 

(a megrendelő kódja, neve, az utolsó időpont) 

11) A legrégebben itt dolgozó ember legelső munkája hova készült? 

(név, kód, helység)  

12) Listázza ki megrendelőnként az átlagos és a legnagyobb óradíjat! 

13) Listázza ki évenként a legnagyobb megrendelő cég nevét és azonosítóját! 

14) Listázza ki azoknak a munkáknak a megrendelőjének az azonosítóját, nevét, telephelyét, 

munkaszámát és az óraszámát, amelyek az óraszáma a saját városuk átlag óraszáma felett 

van! 

15) Melyek azok a városok, ahonnan a beérkezett átlagos megrendelés értéke nagyobb volt, 

mint az országos átlag? 

16) Mennyi a különbség a budapesti és a vidéki megrendelések átlagos óradíja között? 

 

 

A vezetőkkel kapcsolatos kérdések (SQL 5) 

 

1) Ki volt már vezető? (dolgozó.kód, dolgozó.neve) 

2) Ki nem volt még vezető? (dolgozó.kód, dolgozó.neve) 

3) Ki az, aki csak vezető volt? (dolgozó.kód, dolgozó.neve) 



  4/4 

SQL_fekadat_kérdések.doc 

4) Tegyük fel, hogy csak az lehet vezető, aki már 5 éve a cégnél dolgozik. 

Mai nap ki van olyan, aki lehetne vezető,de a mai nap nem vezet csoportot?  

(a mai nap legyen paraméter) 

5) Listázza ki, hogy melyik dolgozó melyik munkán dolgozik és ki a vezetője! 

Rendezze munkaszám és a dolgozó neve szerint! 

(munkaszám, dolgozó kódja és neve, vezető kódja és neve) 

(a mai nap legyen paraméter) 

6) Melyik munkának van vezetője, de nincs csoportja? 

(még nem osztottak be senkit vagy a munkát külső munkatársak segítségével végzik) 

(munkaszám, vezető kódja és neve) 

7) Számítsa ki munkaszámonként a csoport létszámát vezető nélkül és vezetővel is (a vezető 

lehet, hogy benne van a csoportban, lehet, hogy nem)?  

8) Mi a neve a legidősebb vezetőnek? (neve, születési éve) 

9) Kik azok a vezetők, akiknek egyik csoportokban sem volt benne Kiss Péter? (kód, név) 

10) Nagy Péter vezetése alatt hányan és mekkora óraszámban dolgoztak?  

(Nagy Péter, ”beosztottainak a száma:”, beosztottak száma) 

(Nagy Péter, ”óraszám:”, óraszám) 

vagy 

(vezető, munkaszám, beosztottak száma, óraszám) 

vagy 

(vezető, beosztottak száma, óraszám) 

Legyen paraméter a vezető neve! 

11) Adott dolgozó kinek a vezetése alatt dolgozott a legtöbbször?  

(dolgozó neve, vezető neve, hányszor dolgozott a vezetése alatt) 

Legyen paraméter a vezető neve! 

12) Melyik vezető melyik megrendelőnek dolgozott a legnagyobb óraszámban?  

(vezető, megrendelő, legnagyobb) 

13) Kik dolgoztak eddig csak egy vezető alatt? (kód, neve)?  

14) Ki kinek a vezetése alatt nem dolgozott még? (dolgozó neve, nem vezette neve)?  

(a vezető, ha a csoportnak is a tagja, akkor sajátmagát is vezeti) 

 



   

munka2   kapcsolatok 
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munka2 

 

dolgozó 

kód neve belép_éve szül_éve 

1 Fehér Mária 1985 1955 

2 Fekete István 1990 1956 

3 Brassai Ádám 2000 1981 

4 Kiss Péter 1980 1960 

5 Nagy Péter 1980 1956 

6 Nagy Pál 2000 1980 

7 Varga Éva 1998 1968 

8 Soós Péter Sándor 1999 1970 

9 Péterffi István 1999 1970 

10 Szentpéteri Lajos 1999 1971 

11 Andor László Péter 2000 1961 

 

 

 

megrendelő 

azonosító név ir_sz helység utca telefon 

1 Kincskereső Rt. 1212 Budapest Tejút u. 12. 1-276-2332 

2 ABC Kft. 2222 Pécs Kossuth u. 22.  

3 Kovács és Tsa Bt. 3455 Szeged Nagy u. 13. 06-70-112-2323 

4 Kincses Rt. 1213 Budapest Tejút u. 20. 1-333-2332 

5 Kincsem Bt. 1213 Budapest Tejút u. 20. 1-333-2332 

6 Alma Kft. 2325 Pécs Kossuth u. 22. 06-20-112-1313 

7 Akác Kft. 1157 Budapest Tejút u. 30.  

8 Saját Bt. 1214 Budapest Ez u. 1.  

9 SAJT Kft. 2345 Szolnok Más u. 1. 06-20-555-1313 

10 Nincs semmi Rt. 1135 Budapest Más u. 2. 06-20-767-1313 

11 Baba Kft. 2345 Szolnok Más u. 1. 06-20-442-1313 

12 Köves Bt. 1134 Budapest Kis u. 4  

 

 

  

11 sor 

12 sor 
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munka 

m_szám megrendelő vezető óraszám óradíj elnevezés ind_kelt határidő 

2003/123 2 3 30 4500 sw módosítás 2003.01.05. 2003.01.07. 

2003/125 1 5 120 7000 betanítás 2003.01.20. 2003.01.30. 

2003/203 1 5 15 7000 tananyag 2003.11.22. 2003.12.10. 

2003/204 2 7 60 5000 lekérdezések 2003.11.23. 2003.12.18. 

2003/205 3 3 30 6000 szakértés 2003.12.20. 2004.01.10. 

2003/206 7 4 120 8000 sw módosítás 2003.04.25. 2004.02.10. 

2003/207 10 11 150 5000 lekérdezések 2003.10.25. 2004.05.15. 

2004/111 3 5 25 8000 szakértés 2004.01.20. 2004.02.06. 

2004/112 5 3 33 5000 szakértés 2004.01.22. 2004.01.30. 

2004/113 7 4 50 1000 tanítás 2004.05.10. 2004.05.15. 

2004/114 6 10 40 6000 betanítás 2004.01.13. 2004.02.14. 

 

csoport 

m_szám kód 

2003/123 1 

2003/123 2 

2003/125 4 

2003/125 6 

2003/125 7 

2003/203 7 

2003/204 3 

2003/204 4 

2003/205 4 

2003/206 1 

2003/206 3 

2003/206 4 

2003/206 5 

2003/206 8 

2003/207 3 

2003/207 4 

2003/207 9 

2003/207 11 

2004/111 7 

2004/112 2 

2004/112 3 

2004/112 4 

2004/113 1 

2004/113 3 

2004/113 4 

2004/113 5 

 

11 sor 

26 sor 

hónap 

sorszám h_név 

1 január 

2 február 

3 március 

4 április 

5 május 

6 június 

7 július 

8 augusztus 

9 szeptember 

10 október 

11 november 

12 december 

 

12 sor 
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Egy tábla 

Rácson, rács nélkül 

1) Listázza ki a megrendelő nevét, irányítószámát és helységét helység és azon belül név szerinti 

sorrendben! 

a) Listázzon ki minden mezőt a megrendelő 

táblából! 

Tervező nézet, Tulajdonságlap, 

Összes mező a kimenetre = Nem 

 

SELECT megrendelő.* 

FROM megrendelő; 

 

b) Listázzon ki minden mezőt a megrendelő 

táblából! 

Tervező nézet, Tulajdonságlap, 

Összes mező a kimenetre = Igen 

 

SELECT * 

FROM megrendelő; 

 

c) Listázza ki a megrendelő nevét, 

irányítószámát és helységét! 

SELECT név, ir_sz, helység 

FROM megrendelő; 

 

d) Listázza ki a megrendelő nevét, 

irányítószámát és helységét helység szerinti 

sorrendben! 

SELECT név, ir_sz, helység 

FROM megrendelő 

ORDER BY helység; 

 

e) név és helység szerinti sorrendben! SELECT név, ir_sz, helység 

FROM megrendelő 

ORDER BY név, helység; 

 

f) helység és név szerinti sorrendben! SELECT név, ir_sz, helység 

FROM megrendelő 

ORDER BY helység, név; 

 

 

Left(), IN 

2) Listázza ki a megadott betűkkel kezdődő megrendelők nevét és telephelyét!  

a) „K”-val kezdődő nevű megrendelők nevét 

és helységét! 

(5 sor) 

SELECT név, helység 

FROM megrendelő 

WHERE Left(név,1) = "K"; 

 

b) „K”-val, „S”-sel és „A”-val kezdődő nevű 

megrendelők nevét és helységét! 

(10 sor) 

 

 

 

ugyanaz 

(10 sor) 

 

SELECT név, helység 

FROM megrendelő 

WHERE Left(név,1) = "K" OR 

 Left(név,1) = "S" OR 

 Left(név,1) = "A"; 

 

 

SELECT név, helység 

FROM megrendelő 

WHERE Left(név,1) IN ("K", "S", "A"); 
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c) szűkítse a kiválasztást azzal, hogy csak a 

nem budapesti megrendelőket listázza ki (az 

1999-nél nagyobb irányítószámúakat veszi 

be a listába)! 

(4 sor) 

 

 

 

 

SELECT név, helység 

FROM megrendelő 

WHERE (Left(név,1) = "K" OR 

 Left(név,1) = "S" OR 

 Left(név,1) = "A") AND 

 ir_sz > "1999"; 

 

 

SELECT név, helység 

FROM megrendelő 

WHERE Left(név,1) IN ("K", "S", "A") AND 

 ir_sz > "1999"; 

 

 

DISTINCT 

3) Mi a különbség: (DISTINCT használata) 

a) 2 mező, minden sor 

(12 sor) 

SELECT helység, utca 

FROM megrendelő; 

 

b) 2 mező, csak a különböző párok 

(9 sor) 

SELECT DISTINCT helység, utca 

FROM megrendelő; 

 

c) 1 mező, olvashatatlan 

(9 sor) 

SELECT DISTINCT helység & utca 

FROM megrendelő; 

 

d) 1 mező formázva 

(9 sor) 

SELECT DISTINCT "cím:  " & helység & ",  " & utca 

FROM megrendelő; 

 

e) 1 mező formázva, mezőnév is van 

(9 sor) 

SELECT DISTINCT "cím:  " & helység & ",  " & utca  

 AS cím 

FROM megrendelő; 

 

 

COUNT() 

4) Írassa ki (COUNT() használata) 

a) a megrendelő tábla sorainak a számát! 

(12) 

SELECT COUNT(*) 

FROM megrendelő; 

 

b) a különböző azonosítókat a megrendelő 

táblából! 

(12) 

SELECT COUNT(azonosító) 

FROM megrendelő; 

 

c) a telefonnal rendelkezők számát! 

(8) 

SELECT COUNT(telefon) 

FROM megrendelő; 
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d) a rendszerben található különböző telefonok 

számát!  

ez azonos c)-vel, nem ez a kérdés 

 

 

ez nincs az ACCESS-ben!!!!!!!! 

 

 

 

két lekérdezés kell 

 (üres mező is egy sor) 

(8 sor) 

 

 (csak a nem üres mezőket számolja) 

(7)  

 

 

DE Office 2010-ben lehet  

 a FROM –ban   

 SELECT –tel meghatározott tábla  

 az ACCESS kiegészíti Alias névvel 

(7) 

 

 

SELECT DISTINCT COUNT(telefon) 

FROM megrendelő; 

 

 

SELECT COUNT(DISTINCT telefon) 

FROM megrendelő; 

 

 

SELECT DISTINCT telefon AS [különböző telefon] 

FROM megrendelő; 

   L1_4_d1 

 

 

SELECT COUNT([különböző telefon])  

                       AS [a különböző telefonok száma] 

FROM L1_4_d1; 

 

 

SELECT COUNT([különböző telefon])  

                         AS [a különböző telefonok száma] 

FROM (SELECT DISTINCT telefon  

                                                AS [különböző telefon] 

                     FROM megrendelő); 

 

 

LIKE 

5) Mi a teljes neve annak az embernek (LIKE használata) 

a) akinek a nevében van Péter? 

(nagy- és kisbetűre nem érzékeny) 

(6 sor) 

SELECT neve 

FROM dolgozó 

WHERE neve LIKE "*péter*"; 

 

b) akinek a neve Péter névvel fejeződik be (az 

utolsó keresztneve Péter)? 

(3 sor) 

SELECT neve 

FROM dolgozó 

WHERE neve LIKE "* péter"; 

 

c) akinek a középső keresztneve Péter? 

(1 sor) 

SELECT neve 

FROM dolgozó 

WHERE neve LIKE "* péter *"; 

 

d) akinek a keresztneve Péter (vagy az első, 

vagy a második)? 

(4 sor) 

SELECT neve 

FROM dolgozó 

WHERE neve LIKE "* péter *" OR 

 neve LIKE "* péter"; 
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Dátum: Year(), Month(), Day(), Date() 

6) Mi azoknak a munkáknak a m_száma, (dátum függvények) 

a) amelyeket 2003. évben indítottak el? 

(7 sor) 

SELECT m_szám 

FROM munka 

WHERE Year(ind_kelt) = 2003; 

 

b) amelyeket 2003 januárjában indítottak el? 

(2 sor) 

SELECT m_szám 

FROM munka 

WHERE Year(ind_kelt) = 2003 AND 

      Month(ind_kelt) = 1; 

 

c) amelyeket 2003. első felében indítottak el? 

(3 sor) 

 

más megoldás: 

 

 

BETWEEN esetén a határok is 

megengedettek 

SELECT m_szám 

FROM munka 

WHERE ind_kelt >= #1/1/2003# AND 

       ind_kelt < #7/1/2003#; 

 

 

SELECT m_szám 

FROM munka 

WHERE ind_kelt BETWEEN #1/1/2003#  

      AND #7/1/2003#-1; 

 

d) amelyeket bármelyik évben, ugyanabban a 

hónapjában indítottak, mint a jelenlegi 

hónap? 

 

SELECT m_szám 

FROM munka 

WHERE Month(ind_kelt) = Month(Date()); 

 

 

COUT(), SUM(), AVG() 

7) Írassa ki az aggregáló függvények segítségével, hogy  

a) hány üres óraszám mező van! 

(0) 

 

 

más megoldás 

(0) 

 

SELECT COUNT(*) - COUNT(óraszám)  

 AS kitöltetlen_óraszám 

FROM munka; 

 

 

SELECT COUNT(*)  

 AS [kitöltetlen óraszám] 

FROM munka 

WHERE IsNull(óraszám); 

 

b) mennyi az óraszámok összege!  

(673) 

SELECT SUM(óraszám) AS összeg 

FROM munka; 

 

c) mennyi a megrendelések átlag óraszáma! 

rossz lehet az átlag, ha van üres mező és a 

sorok számával osztunk 

(61,18…) 

SELECT AVG(óraszám) AS átlag,  

 SUM(óraszám)/COUNT(óraszám) AS jó_átlag,  

 SUM(óraszám)/COUNT(*) AS rossz_átlag 

FROM munka; 
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d) mekkora óradíjért dolgoznak átlagosan? 

 

SELECT SUM(óraszám * óradíj)/SUM(óraszám)  

   AS a_munkaórák_átlagos_óradíja,  

 SUM(óradíj)/COUNT(óradíj)  

   AS a_szerződések_óradíjának_az_átlaga 

FROM munka 

WHERE NOT IsNull(óraszám) AND  

 NOT IsNull(óradíj); 

 

 

MIN(), MAX() 

8) Melyik évben kapta a cég az első megrendelését? (munkaszám alapján) 

a) 2 lépésben 

a DISTINCT nem szükséges, de lehet 

(2 sor) 

 

 

(2003) 

 

SELECT DISTINCT Left(m_szám,4) AS kezdet 

FROM munka; 

   L1_8_a1 

 

 

SELECT MIN(kezdet) AS legelső 

FROM L1_8_a1; 

 

b) 1 lépésben 

(2003) 

SELECT MIN(Left(m_szám,4)) AS legelső 

FROM munka; 

 

 

Dátumok különbsége 

9) Hány nap volt 

a) a legrövidebb átfutási idejű munka átfutási 

ideje? 

(…, 2) 

SELECT "legrövidebb:" AS [konstans],  

       MIN(határidő - ind_kelt) AS [aggregáló függvény] 

FROM munka; 

 

b) a leghosszabb átfutási idejű munka átfutási 

ideje? 

(…, 291) 

SELECT "leghosszabb:" AS [*],  

       MAX(határidő - ind_kelt) AS [átfutási idő] 

FROM munka; 

 

 

Csoportosítás 

10) Munkaszámonként hány dolgozója volt az egyes munkáknak? 

a) az összes munkának 

(10 sor) 

SELECT m_szám, COUNT(*) AS létszám 

FROM csoport 

GROUP BY m_szám; 

   L1_10_a 

 

b) csak a 2-nél nagyobb csapatok listája 

HAVING nélkül, L1_10_a lekérdezésből 

(5 sor) 

 

 

HAVING-gel, a csoport táblából 

(5 sor) 

 

SELECT m_szám, létszám 

FROM L1_10_a 

WHERE létszám > 2; 

 

SELECT m_szám, COUNT(*) AS létszám 

FROM csoport 

GROUP BY m_szám 

HAVING COUNT(*) > 2; 
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c) amiknek legalább 1 tagjuk volt,  

csak m_szám 

(10 sor) 

 

DE! 

így egyszerűbb! 

SELECT m_szám 

FROM csoport 

GROUP BY m_szám; 

 

 

SELECT DISTINCT m_szám 

FROM csoport; 

 

 

Csoportosítás, amikor nem kell a HAVIG (bár lehet) 

11) Hány dolgozója volt a 2003-mal kezdődő munkaszámú munkáknak? 

a)  

HAVING –gel 

(7 sor) 

 

 

DE inkább 

mivel látszik a feltétel a csoport táblában is 

WHERE –rel 

(7 sor) 

 

SELECT m_szám, COUNT(m_szám) AS létszám 

FROM csoport 

GROUP BY m_szám 

HAVING Left(m_szám, 4) = "2003"; 

 

 

SELECT m_szám, COUNT(m_szám) AS létszám 

FROM csoport 

WHERE Left(m_szám, 4) = "2003" 

GROUP BY m_szám; 

 

 

Csoportosítás függvénnyel 

12) Hány munka indult a különböző években? 

a) évenként a munkák száma 

(2 sor) 

 

 

SELECT Year(ind_kelt) AS indulás,  

 COUNT(*) AS darab  

FROM munka 

GROUP BY Year(ind_kelt); 

 

b) csoportosítva befejezés szerint is 

(3 sor) 

 

 

 

 

ugyanaz 

megcserélve a két csoportosítási szempontot 

(3 sor) 

 

 

SELECT Year(ind_kelt) AS indulás,  

 Year(határidő) AS befejezés,  

 COUNT(*) AS darab  

FROM munka 

GROUP BY Year(ind_kelt), Year(határidő); 

 

 

SELECT Year(ind_kelt) AS indulás,  

 Year(határidő) AS befejezés,  

 COUNT(*) AS darab  

FROM munka 

GROUP BY Year(határidő), Year(ind_kelt); 
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Összekapcsolás 

Direktszorzat, saját sorral történő kiegészítés, az összekapcsolt tábla kulcsa 

1) Írassa ki azoknak a megrendelőknek a nevét (az adatbázisban ez a mező is egyedi) székhelyét és az 

általa megrendelt munka munkaszámát, amelyeknek a neve „K” betűvel vagy „N” betűvel kezdődik! 

a) a megrendelő neve és székhelye 

 (12 sor) 

SELECT név, helység 

FROM megrendelő 

ORDER BY név, helység; 

 

b) kiegészítve a munka táblával 

 (12 * 11 = 132 sor) 

SELECT név, helység, m_szám 

FROM megrendelő, munka 

ORDER BY név, helység, m_szám; 

 

c) csak a saját megrendelésük 

 értelmessé tevő feltétel 

 (11 sor) 

SELECT név, helység, m_szám 

FROM megrendelő, munka 

WHERE megrendelő.azonosító = munka.megrendelő 

ORDER BY név, helység, m_szám; 

 

d) csak a „K” betűvel vagy „B” betűvel 

kezdődik 

 értelmessé tevő feltétel 

 szűkítő feltétel 

 (6 sor) 

SELECT név, helység, m_szám 

FROM megrendelő, munka 

WHERE megrendelő.azonosító = munka.megrendelő 

  AND left(név,1) IN ("K", "N") 

ORDER BY név, helység, m_szám; 

 

e) a munkaszám helyett a munka elnevezését 

írassa ki! 

 dadog, mert az összekapcsolt tábla kulcsa 

az m_szám mező 

 (6 sor) 

SELECT név, helység, elnevezés 

FROM megrendelő, munka 

WHERE megrendelő.azonosító = munka.megrendelő  

  AND left(név,1) IN ("K","N") 

ORDER BY név, helység, elnevezés; 

 

f) kell a DISTINCT! 

 (5 sor) 

SELECT DISTINCT név, helység, elnevezés 

FROM megrendelő, munka 

WHERE megrendelő.azonosító = munka.megrendelő 

  AND left(név,1) IN ("K","N") 

ORDER BY név, helység, elnevezés; 

 

 

Kapcsolat, illetve feltétel miatt szükséges táblák 

2) Írassa ki azoknak a munkáknak az elnevezését, amelyeknek a megrendelőjének a neve „K” betűvel 

vagy „N” betűvel kezdődik, és ezeken a munkákon dolgozó munkatársak nevét! 

a) a dolgozó neve és a munka elnevezése 

 kell a csoport tábla, 

 2 értelmessé tevő feltétel, 

 a tábla kulcsa (m_szám, kód),  

   kell a DISTINCT 

 (22 sor) 

SELECT DISTINCT dolgozó.neve, munka.elnevezés 

FROM dolgozó, csoport, munka 

WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

  csoport.m_szám = munka.m_szám 

ORDER BY neve, elnevezés; 
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b) a megrendelő nevére feltétel 

 kell a megrendelő tábla is 

 3 értelmessé tevő feltétel, 

 1 szűkítő feltétel, 

 (12 sor) 

SELECT DISTINCT dolgozó.neve, munka.elnevezés 

FROM dolgozó, csoport, munka, megrendelő 

WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

  csoport.m_szám = munka.m_szám AND 

  munka.megrendelő = megrendelő.azonosító AND 

  left(név,1) IN ("K","N") 

ORDER BY neve, elnevezés; 

 

Melyik tábla kell a válaszhoz? 

3) A cégek száma 

a) Hány cég van az adatbázisban? 

 csak a megrendelő tábla kell 

 (12) 

SELECT COUNT(*) AS [a cégek száma az ab-ban] 

FROM megrendelő; 

   L2_3_a 

b) Hány cég rendelt meg valamilyen munkát? 

 csak a munka tábla kell 

 (7 sor) 

 

 (7) 

SELECT DISTINCT megrendelő 

FROM munka; 

   L2_3_b1 

 

 

SELECT COUNT(megrendelő)  

 AS [a megrendelők száma az ab-ban] 

FROM L2_3_b1; 

   L2_3_b2 

 

c) Hány cég nem rendelt meg semmilyen 

munkát sem? 

 a kettő különbsége 

 (5) 

SELECT [a cégek száma az ab-ban] -  

 [a megrendelők száma az ab-ban]  

 AS [azok száma, akik nem rendeltek semmit] 

FROM L2_3_a, L2_3_b2; 

 

 

Beágyazással 

4) Listázza ki azoknak a megrendelőknek azonosítóját és a nevét, akiknek megrendelése is van az 

adatbázisban!  

a) akik az adatbázisban benne vannak. 

 csak a megrendelő tábla kell 

 (12 sor) 

SELECT azonosító, név 

FROM megrendelő; 

 

b) akiknek megrendelése is van az 

adatbázisban. 

 a megrendelő és a munka tábla kell, 

   mert a név a megrendelőben van 

 kell a DISTINCT, kulcs (m_szám, kód) 

 (7 sor) 

 

 ugyanaz 

 beágyazott lekérdezéssel 

 (7 sor) 

 

SELECT DISTINCT azonosító, név 

FROM megrendelő, munka 

  WHERE megrendelő.azonosító = munka.megrendelő; 

 

 

 

SELECT azonosító, név 

FROM megrendelő 

WHERE azonosító IN 

       (SELECT megrendelő 

        FROM munka); 
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c) akiknek nincs megrendelése az 

adatbázisban. 

 a megrendelő és a munka tábla kell 

 (5 sor) 

SELECT azonosító, név 

FROM megrendelő 

WHERE azonosító NOT IN 

       (SELECT megrendelő 

        FROM munka); 

 

 

Szűkítés beágyazással 

5) Írassa ki, hogy hány különböző városból van a cégnek megrendelője! 

a) a különböző városok nevét! 

 (4 sor) 

SELECT DISTINCT helység 

FROM megrendelő;  

   L2_5_a 

 

b) hogy hány különböző város van az 

adatbázisban! 

 (4) 

SELECT COUNT(helység) 

FROM L2_5_a; 

 

c) hogy hány különböző városból van a 

cégnek megrendelője! 

 (3) 

SELECT COUNT(helység) 

FROM L2_5_a 

WHERE helység IN 

     (SELECT helység 

      FROM munka, megrendelő 

      WHERE megrendelő = azonosító); 

 

 

Paraméteres lekérdezés 

6) Írassa ki, hogy egy adott kóddal megadott dolgozó melyik cégnek dolgozott. Egy másik paraméterrel 

lehessen szűkíteni (egy maszk segítségével) a dolgozó munkáinak az elnevezését. Írassa ki a dolgozó 

kódját, nevét, a munka elnevezését és a megrendelő nevét! 

a) Milyen munkán dolgozik " Kiss Péter"?  

 1 értelmessé tevő feltétel, 

 1 szűkítő feltétel, 

 (7 sor) 

SELECT dolgozó.kód, neve, m_szám 

FROM dolgozó, csoport 

WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

   neve= "Kiss Péter";  

 

b) A név nem biztos, hogy egyedi, ezért: 

Milyen munkán dolgozik az 4-es kódú 

dolgozó?  

 (7 sor) 

SELECT dolgozó.kód, neve, m_szám 

FROM dolgozó, csoport 

WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

   dolgozó.kód =4; 

 

c) Kinek dolgozik az 4-es kódú dolgozó?  

 3 értelmessé tevő feltétel, 

 1 szűkítő feltétel, 

 (7 sor) 

SELECT dolgozó.kód, neve, csoport.m_szám, név 

FROM dolgozó, csoport, munka, megrendelő 

WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

    csoport.m_szám = munka.m_szám AND 

    megrendelő = azonosító AND 

    dolgozó.kód =4; 
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d) Nem érdekelnek a munkák, csak az, hogy 

kinek dolgozik. 

 kell a DISTINCT, mert az összekapcsolt 

tábla kulcsa a (kód, m_szám), és csak a 

kódot írtuk ki 

 (6 sor) 

SELECT DISTINCT dolgozó.kód, neve, név 

FROM dolgozó, csoport, munka, megrendelő 

WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

    csoport.m_szám = munka.m_szám AND 

    megrendelő = azonosító AND 

    dolgozó.kód =4; 

 

e) Szűkítse a lehetséges munkaszámokat egy 

maszkkal! 

 3 értelmessé tevő feltétel, 

 2 szűkítő feltétel 

 maszk = "szak*"  

 (2 sor) 

SELECT DISTINCT dolgozó.kód, neve, elnevezés,  

          név 

FROM dolgozó, csoport, munka, megrendelő 

WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

    csoport.m_szám = munka.m_szám AND 

    megrendelő = azonosító AND 

    dolgozó.kód =4 AND 

    elnevezés LIKE ("szak*"); 

 

f) Paraméterezze a lekérdezést a kód helyén 

xkód és a maszk helyén xmaszk 

változókkal! 

 A futásnál beírt értékek: 

   xkód = 4 

   xmaszk = szak*  

 (2 sor) 

SELECT DISTINCT dolgozó.kód, neve, elnevezés, 

név 

FROM dolgozó, csoport, munka, megrendelő 

WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

    csoport.m_szám = munka.m_szám AND 

    megrendelő = azonosító AND 

    dolgozó.kód =xkód AND 

    elnevezés LIKE (xmaszk); 

 

 

DOLGOZÓ, MUNKA tábla 

7) Nagy Péter munkái (tegyük fel, hogy a dolgozó neve egyedi) 

a) hány munka volt?  

 csak a munka tábla kell 

 (11) 

 

SELECT COUNT(*) AS a_munkák_száma 

FROM munka; 

 

b) hány munkában volt benne Nagy Péter? 

 a munka, a dolgozó és a csoport is kell 

 DISTINCT nem kell! 

 kulcs (m_szám, kód),  

  m_szám előfordulásait számoljuk, 

  de a kódnak most csak egy értéke van 

 (2) 

 

 ugyanaz beágyazással 

 (2) 

 

SELECT COUNT(*) AS N_P_munkáinak_a_száma 

FROM munka, csoport, dolgozó 

WHERE munka.m_szám = csoport.m_szám AND 

   csoport.kód = dolgozó.kód AND  

   dolgozó.neve = "Nagy Péter"; 

 

 

 

SELECT COUNT(*) AS N_P_munkáinak_a_száma 

FROM munka  

WHERE m_szám IN (SELECT m_szám 

     FROM csoport 

     WHERE kód IN (SELECT kód  

         FROM dolgozó  

         WHERE neve = "Nagy Péter")); 
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c) DE, nem kell a munka tábla 

 elég a dolgozó és a csoport tábla 

 (2) 

 

 

 

 ugyanaz beágyazással 

 (2) 

 

SELECT COUNT(*) AS N_P_munkáinak_a_száma 

FROM csoport, dolgozó 

WHERE csoport.kód = dolgozó.kód AND  

   dolgozó.neve = "Nagy Péter"; 

 

 

SELECT COUNT(*) AS N_P_munkáinak_a_száma 

FROM csoport 

WHERE kód IN (SELECT kód  

      FROM dolgozó  

      WHERE neve = "Nagy Péter"); 

 

d) hány munkában nem vett részt Nagy Péter 

 munka, csoport, dolgozó táblából 

 (9) 

 

 

 

 

SELECT COUNT(*)  

 AS nem_N_P_munkáinak_a_száma 

FROM munka 

WHERE m_szám NOT IN (SELECT m_szám 

     FROM csoport 

     WHERE kód IN (SELECT kód  

         FROM dolgozó  

         WHERE neve = "Nagy Péter")); 

 

e) hány olyan munkában nem vett részt Nagy 

Péter, aminek van legalább egy dolgozója 

 nem vesz részt a munkában és 

 van a munkának a csoport táblában 

bejegyzése 

 (8) 

 

 

 

 

 a csoport táblából kiindulva 

 kell a DISTINCT, kulcs (m_szám, kód) 

 (8 sor) 

 

 

 

 

 

 megszámlálva a sorokat 

 (8) 

 

 

 

 Office 2010-ben  

  lehet a FROM –ban SELECT 

    (az Office ideiglenes nevet is ad neki) 

 (8) 

 

SELECT COUNT(*) AS [nem_N_P-s_csoportszám] 

FROM munka 

WHERE m_szám NOT IN (SELECT m_szám 

     FROM csoport 

     WHERE kód IN (SELECT kód  

         FROM dolgozó  

         WHERE neve = "Nagy Péter")) AND 

                    m_szám IN (SELECT m_szám 

                                         FROM csoport); 

 

 

SELECT DISTINCT m_szám 

FROM csoport 

WHERE m_szám NOT IN (SELECT m_szám 

   FROM csoport 

   WHERE kód IN (SELECT kód 

      FROM dolgozó 

      WHERE neve = "Nagy Péter")) ; 

   L2_7_e2 

 

 

SELECT COUNT(*) AS [nem_N_P-s_csoportszám] 

FROM L2_7_e2; 

 

 

SELECT COUNT(*) AS [nem_N_P-s_csoportszám] 

FROM (SELECT DISTINCT m_szám 

   FROM csoport 

   WHERE m_szám NOT IN (SELECT m_szám 

      FROM csoport 

      WHERE kód IN (SELECT kód 

         FROM dolgozó 

         WHERE neve = "Nagy Péter"))); 
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ugyanaz a tábla kétszer 

8) Ki kivel dolgozott már együtt (kód, név, kód, név) 

a) csak a kódpárok  

 NEM JÓ 

 kulcs: (első.kód, m_szám, második.kód) 

 (n, m) és (n, n) párok is 

 (86 sor) 

 

 dadog, mert m_szám –ot nem írtuk ki 

 NEM JÓ 

 kulcs: (első.kód, m_szám) 

 (30 sor) 

 

 kell a DISTINCT 

 kulcs (első.kód, második.kód) 

 (21 sor) 

 

SELECT első.kód, második.kód 

FROM csoport AS első, csoport AS második 

WHERE első.m_szám = második.m_szám 

ORDER BY első.kód, második.kód; 

 

 

SELECT első.kód, második.kód 

FROM csoport AS első, csoport AS második 

WHERE első.m_szám = második.m_szám AND 

     első.kód < második.kód 

ORDER BY első.kód, második.kód; 

 

 

SELECT DISTINCT első.kód, második.kód 

FROM csoport AS első, csoport AS második 

WHERE első.m_szám = második.m_szám AND 

     első.kód < második.kód 

ORDER BY első.kód, második.kód; 

 

b) nevek is  

 kulcs (első.kód, második.kód) 

 (21 sor) 

 

SELECT DISTINCT első.kód, elsőd.neve,  

 második.kód, másodikd.neve 

FROM csoport AS első, csoport AS második, 

          dolgozó AS elsőd, dolgozó AS másodikd 

WHERE első.m_szám = második.m_szám AND 

     első.kód = elsőd.kód AND 

     második.kód = másodikd.kód AND 

     elsőd.neve < másodikd.neve 

ORDER BY elsőd.neve, első.kód,  

 másodikd.neve, második.kód; 

 

 

összekapcsolás nem külső kulccsal 

9) Melyik munka párokon dolgoztak azonos időben? (munkaszámpár, közös időintervallum napokban) 

a) munkaszámpárok  

 kulcs: (első.m_szám, második.m_szám) 

 ((11*10)/(1*2) = 55 sor) 

 

SELECT első.m_szám, második.m_szám 

FROM munka AS első, munka AS második 

WHERE első.m_szám < második.m_szám 

ORDER BY első.m_szám, második.m_szám; 
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b) az elsőnek írt munka követi másodikat 

 kulcs: (első.m_szám, második.m_szám) 

  (37 sor) 

 

 

 az elsőnek írt munkát követi második 

 azonos párokat tartalmaz,  

mint az előző lekérdezés,  

csak a párok más sorrendben vannak 

 (ha x megelőzi A-t, akkor A követi x-at) 

 kulcs: (első.m_szám, második.m_szám) 

  (37 sor) 

 

SELECT első.m_szám, első.ind_kelt, első.határidő,  

  második.m_szám, második.ind_kelt, második.határidő 

FROM munka AS első, munka AS második 

WHERE első.ind_kelt > második.határidő 

ORDER BY első.m_szám, második.m_szám; 

 

 

SELECT első.m_szám, első.ind_kelt, első.határidő,  

  második.m_szám, második.ind_kelt, második.határidő 

FROM munka AS első, munka AS második 

WHERE első.határidő < második.ind_kelt 

ORDER BY második.m_szám, első.m_szám; 

 

c) az elsőnek írt munkát nem előzi meg és nem 

is követi a második 

 (ha A-nak és B-nek van közös része, 

 akkor B-nek és A-nak is van, 

 A-nak és A-nak mindig van, A nem üres) 

 kell: első.m_szám < második.m_szám 

 kulcs: (első.m_szám, második.m_szám) 

  (18 sor) 

 

 

 

 

 

 

 

más sorrendben: 

a második munkának az első munka 

végrehajtása alatt kell megindulnia 

 első és második munkaszám nem lehet 

azonos, 

  (18 sor) 

 

 

 

SELECT első.m_szám, első.ind_kelt, első.határidő,  

 második.m_szám, második.ind_kelt, második.határidő, 

"****" AS elválasztó, 

  IIf(első.ind_kelt > második.ind_kelt, első.ind_kelt,  

          második.ind_kelt) AS [közös rész eleje], 

  IIf(első.határidő < második.határidő, első.határidő,  

          második.határidő) AS  [közös rész vége], 

  [közös rész vége] - [közös rész eleje]  

          AS [a közös rész napokban] 

FROM munka AS első, munka AS második 

WHERE első.m_szám < második.m_szám AND 

    NOT első.ind_kelt > második.határidő AND 

    NOT első.határidő < második.ind_kelt 

ORDER BY első.m_szám, második.m_szám; 

 

 

SELECT első.m_szám, első.ind_kelt, első.határidő,  

 második.m_szám, második.ind_kelt, második.határidő, 

"****" AS elválasztó, 

  második.ind_kelt AS [közös rész eleje], 

  IIf(első.határidő < második.határidő, első.határidő,  

          második.határidő) AS [közös rész vége], 

  [közös rész vége] - [közös rész eleje]  

          AS [a közös rész napokban] 

FROM munka AS első, munka AS második 

WHERE első.m_szám <> második.m_szám AND 

    első.ind_kelt <= második.ind_kelt AND 

    második.ind_kelt <= első.határidő 

ORDER BY első.m_szám, második.m_szám; 
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Csoportosítás 

csoportosítás 

1) Melyik munkán hányan dolgoztak? 

a) melyik munkán ki dolgozott 

 (26 sor) 

SELECT m_szám, kód 

FROM csoport 

ORDER BY 1, 2; 

 

b) melyik csoportban hányan dolgoztak 

 (m_szám, fő) 

 1 munkának csak vezetője van 

 (10 sor) 

SELECT m_szám, COUNT(*) AS fő 

FROM csoport 

GROUP BY m_szám; 

  L3_1_b 

 

c) (m_szám, elnevezés, fő) 

 az a) pont (L3_1_b) felhasználásával 

 (10 sor) 

 

 

 

 közvetlenül a két táblából 

 (10 sor) 

 

 

 

 m_szám meghatározza az elnevezést 

  (munka tábla) 

 elnevezésre csoportosítás helyett 

  MAX(elnevezés) vagy 

  MIN(elnevezés) is használható! 

 

SELECT munka.m_szám, elnevezés, fő 

FROM L3_1_b, munka 

WHERE L3_1_b.m_szám = munka.m_szám; 

  L3_1_c1 

 

 

SELECT munka.m_szám, elnevezés, COUNT(*) AS fő 

FROM csoport, munka 

WHERE csoport.m_szám = munka.m_szám 

GROUP BY munka.m_szám, elnevezés; 

 

 

SELECT munka.m_szám,  

 MAX(elnevezés) AS elnevez,  

 COUNT(*) AS fő 

FROM csoport, munka 

WHERE csoport.m_szám = munka.m_szám 

GROUP BY munka.m_szám; 
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d) (m_szám, elnevezés, megrendelő.azonosító, 

név, fő) 

 az b) pont (L3_1_b) felhasználásával 

 (10 sor) 

 

 

 

 a c) pont (L3_1_c1) felhasználásával 

 kell a munka tábla is! 

 (10 sor) 

 

 

 

 közvetlenül a három táblából 

 m_szám meghatározza az elnevezés mezőt, 

 azonosító meghatározza a név mezőt 

 (10 sor) 

 

 

SELECT L3_1_b.m_szám, elnevezés,  

 azonosító, név, fő 

FROM L3_1_b, munka, megrendelő 

WHERE L3_1_b.m_szám = munka.m_szám AND 

   megrendelő = azonosító; 

 

 

SELECT L3_1_c1.m_szám, L3_1_c1.elnevezés,  

 azonosító, név, fő 

FROM L3_1_c1, munka, megrendelő 

WHERE L3_1_c1.m_szám = munka.m_szám AND 

   megrendelő = azonosító; 

 

 

SELECT csoport.m_szám,  

 MAX(elnevezés) AS [a munka elnevezése],  

 azonosító,  

 MIN(név) AS [a cég neve] , COUNT(*) AS fő 

FROM csoport, munka, megrendelő 

WHERE csoport.m_szám = munka.m_szám AND 

   megrendelő = azonosító 

GROUP BY csoport.m_szám, azonosító;

 L3_1_d3 

 

e) melyik megrendelőnek hányan dolgoztak? 

(megrendelő.azonosító, név, fő) 

 a d) pont (L3_1_d3) felhasználásával 

 NEM JÓ többször is bekerülhet valaki!!! 

 az összesen oszlop összege = 26 

 (6 sor) 

 

 a három táblából ki kinek dolgozott 

 kulcs (m_szám, kód) kell a DISTINCT 

 (21 sor) 

 

 

 

 az L3_1_e2 –ből azonosító és név is kell 

 azonosító meghatározza a név mezőt,  
 MAX(név) 

 az összesen oszlop összege = 21 

 (6 sor) 

 

 

SELECT L3_1_d3.azonosító, [a cég neve],  

 SUM(L3_1_d3.fő) AS összesen 

FROM L3_1_d3 

GROUP BY L3_1_d3.azonosító, [a cég neve]; 

 

 

SELECT DISTINCT azonosító, név, kód 

FROM csoport, munka, megrendelő 

WHERE csoport.m_szám = munka.m_szám AND 

   megrendelő = azonosító; 

  L3_1_e2 

 

 

SELECT azonosító, MAX(név),  

            COUNT(*) AS összesen 

FROM L3_1_e2 

GROUP BY azonosító; 
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válogatás a csoportok közül 

2) Listázza ki, hogy melyik megrendelő mennyit fizetett egy adott időszakban! 

(bevétel = óraszám * óradíj) 

a) összes bevétel megrendelőnként 

 (7 sor) 

 

SELECT megrendelő,  

 SUM(óraszám*óradíj) AS bevétel 

FROM munka 

GROUP BY megrendelő; 

 

b) bevétel megrendelőnként 2003. évben? 

 (2003. évben fejeződött be a munka) 

 (2 sor) 

 

SELECT megrendelő,  

 SUM(óraszám*óradíj) AS bevétel 

FROM munka 

WHERE határidő  

   BETWEEN #01/01/2003# AND #12/31/2003# 

GROUP BY megrendelő; 

 

c) bevétel megrendelőnként 2003. első két 

hónapjában? 

 (2 sor) 

 

 

 

 

 

ugyanaz függvénnyel 

(2 sor) 

SELECT megrendelő,  

 SUM(óraszám*óradíj) AS bevétel 

FROM munka 

WHERE határidő  

   BETWEEN #01/01/2003# AND (#03/01/2003#-1) 

GROUP BY megrendelő; 

 

 

SELECT megrendelő,  

 SUM(óraszám*óradíj) AS bevétel 

FROM munka 

WHERE Year(határidő) = 2003 AND  

               (Month(határidő) = 1 OR 

                Month(határidő) = 2) 

GROUP BY megrendelő; 

 

d) Melyik megrendelő fizetett többet 2003. 

első negyedében, mint 200.000 forint? 

 

1 szűkítő feltétel az alaptáblára 

 

1 szűkítő feltétel az csoportosított táblára 

 (1 sor) 

SELECT megrendelő,  

 SUM(óraszám*óradíj) AS bevétel 

FROM munka 

WHERE határidő  

   BETWEEN #01/01/2003# AND (#04/01/2003#-1) 

GROUP BY megrendelő 

HAVING SUM(óraszám*óradíj) > 200000; 

 

e) Melyik megrendelő fizetett többet 2003. 

első negyedében, mint 6-os kódú 

megrendelő egész évben? 

(1 sor) 

 

 

SELECT megrendelő,  

 SUM(óraszám*óradíj) AS bevétel 

FROM munka 

WHERE határidő  

     BETWEEN #01/01/2003# AND (#04/01/2003#-1) 

GROUP BY megrendelő 

HAVING SUM(óraszám*óradíj) >  

 (SELECT SUM(óraszám*óradíj) 

 FROM munka 

 WHERE megrendelő = 6); 
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f) Melyik megrendelő fizetett többet 2003. 

évben (megrendelő kódja és neve), mint egy 

paraméterrel megadott kódú megrendelő 

ugyanabban az évben? 

 

 

1 értelmessé tevő feltétel 

1 szűkítő feltétel az összekapcsolt táblára 

 

 

1 szűkítő feltétel a csoportosított táblára 

 

2 szűkítő feltétel a beágyazott SQL-ben 

 

[megrendelő kód =] =2 

(2 sor) 

[megrendelő kód =] =3 

(0 sor) 

(ha nem volt a paraméternek megrendelése 

2003-ban, akkor üres az eredménytábla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha nem volt a paraméternek megrendelése 

2003-ban, akkor mindenkit megjelenít, 

akinek volt 2003-ban megrendelése 

 

[megrendelő kód =] =1 

(1 sor) 

[megrendelő kód =] =3 

(2 sor) 

 

 

 

SELECT [megrendelő kód =] AS alap_kód, 

 megrendelő AS megrendelő_kód,  

 MAX(név) AS megrendelő_név,  

 SUM(óraszám*óradíj) AS bevétel 

FROM munka, megrendelő 

WHERE megrendelő = azonosító AND 

    határidő  

       BETWEEN #01/01/2003# AND (#12/31/2003#) 

GROUP BY megrendelő 

HAVING SUM(óraszám*óradíj) >=  

        (SELECT SUM(óraszám*óradíj) 

         FROM munka 

         WHERE megrendelő = [megrendelő kód =] AND 

                        Year(határidő) = 2003) 

ORDER BY SUM(óraszám*óradíj), megrendelő; 

 

 

 

 

 

 

 

SELECT [megrendelő kód =] AS alap_kód, 

 megrendelő AS megrendelő_kód,  

 MAX(név) AS megrendelő_név,  

 SUM(óraszám*óradíj) AS bevétel 

FROM munka, megrendelő 

WHERE megrendelő = azonosító AND 

    határidő  

       BETWEEN #01/01/2003# AND (#12/31/2003#) 

GROUP BY megrendelő 

HAVING SUM(óraszám*óradíj) >=  

     IIf(  

        (  SELECT COUNT(határidő) 

            FROM munka 

            WHERE megrendelő =  

                                   [megrendelő kód =] AND 

                          Year(határidő) = 2003)   =   0, 

        0, 

        (  SELECT SUM(óraszám*óradíj) 

          FROM munka 

          WHERE megrendelő =  

                                  [megrendelő kód =] AND 

                        Year(határidő) = 2003) 

          ) 

ORDER BY SUM(óraszám*óradíj), megrendelő; 
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csoportlétszám 

3) Ki van benne legalább 2 munkában? 

a) ki hány munkában van benne? 

(10 sor) 

SELECT kód, COUNT(*) 

FROM csoport 

GROUP BY kód; 

 

b) kettő vagy több munkában 

(6 sor) 

SELECT kód, COUNT(*) AS munkában_dolgozik 

FROM csoport 

GROUP BY kód 

HAVING COUNT(*) >= 2; 

 L3_3_b 

 

c) nevekkel 

(6 sor) 

 

 

 

 

 

összeépítve az L3_3_b és az L3_3_c1 

lekérdezést 

(6 sor) 

SELECT dolgozó.kód,  

 neve AS név, munkában_dolgozik 

FROM L3_3_b, dolgozó 

WHERE L3_3_b.kód=dolgozó.kód; 

 L3_3_c1 

 

 

SELECT csoport.kód, MIN(neve) AS név,  

 COUNT(*) AS munkában_dolgozik 

FROM csoport, dolgozó 

WHERE csoport.kód = dolgozó.kód 

GROUP BY csoport.kód 

HAVING COUNT(*) >= 2; 

 

 

párosítás 

4) Melyik munkán dolgozott "Brassai Ádám" és "Kiss Péter" együtt?  

(tegyük fel, hogy a nevek egyediek) 

a) Ki kivel dolgozott már együtt (L2_8_b) 

öt tábla összekapcsolása 

(21 sor) 

 

 

 

 

 

az elsőd-ben keressük "Brassai Ádám"-ot, 

a másodikd-ben "Kiss Péter"-t,  

elsőd.neve < másodikd.neve nem kell,  

 

kérjük a munkaszámot is,  

 nem kell a DISTINCT 

(5 sor) 

 

SELECT DISTINCT elsőd.neve, másodikd.neve 

FROM csoport AS első, csoport AS második, dolgozó 

AS elsőd, dolgozó AS másodikd 

WHERE első.m_szám = második.m_szám AND 

     első.kód = elsőd.kód AND 

     második.kód = másodikd.kód AND 

     elsőd.neve < másodikd.neve; 

 

 

SELECT első.m_szám, elsőd.neve, másodikd.neve  

FROM csoport AS első, csoport AS második,  

 dolgozó AS elsőd, dolgozó AS másodikd 

WHERE első.m_szám = második.m_szám AND 

     első.kód = elsőd.kód AND 

     második.kód = másodikd.kód AND 

     elsőd.neve = "Brassai Ádám" AND 

     másodikd.neve = "Kiss Péter" 

ORDER BY első.m_szám;  
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b) azok a munkák, amiben benne van 

"Brassai Ádám" munkái 

(5 sor) 

 

 

 

 

 

"Kiss Péter" munkái 

(7 sor) 

 

 

 

 

 

 

mindkettő munkái 

itt a dolgozó nevét nem lehet elérni 

(5 sor) 

 

 

 

SELECT m_szám 

FROM munka 

WHERE m_szám IN (SELECT m_szám 

      FROM dolgozó, csoport 

      WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

         neve = "Brassai Ádám"); 

 

 

SELECT m_szám 

FROM munka 

WHERE m_szám IN (SELECT m_szám 

      FROM dolgozó, csoport 

      WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

         neve = "Kiss Péter"); 

 

 

SELECT m_szám 

FROM munka 

WHERE m_szám IN (SELECT m_szám 

      FROM dolgozó, csoport 

      WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

         neve = "Brassai Ádám") AND 

   m_szám IN (SELECT m_szám 

      FROM dolgozó, csoport 

      WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

         neve = "Kiss Péter") 

ORDER BY m_szám; 

 

c) csoportosítás 

a csoportokban csak "Brassai Ádám" és 

"Kiss Péter" maradjon benne 

(12 sor) 

 

 

 

 

hány fős maradt így a csoport  

(1 vagy 2 lehet) 

(7 sor) 

 

 

 

csak a 2 fős csoport jó, 

a csoportban lévő mindkét nevet kiíratjuk 

(5 sor) 

 

 

 

SELECT neve, m_szám 

FROM dolgozó, csoport 

WHERE dolgozó.kód=csoport.kód AND 

   (neve= "Brassai Ádám" OR 

   neve = "Kiss Péter"); 

 

 

SELECT m_szám, COUNT(*) 

FROM dolgozó, csoport 

WHERE dolgozó.kód=csoport.kód AND 

   (neve= "Brassai Ádám" OR 

   neve = "Kiss Péter") 

GROUP BY m_szám; 

 

 

SELECT m_szám, MIN(neve), MAX(neve) 

FROM dolgozó, csoport 

WHERE dolgozó.kód=csoport.kód AND 

   (neve= "Brassai Ádám" OR 

   neve = "Kiss Péter") 

GROUP BY m_szám 

HAVING COUNT(*) = 2; 
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üres csoport 

5) Melyik munkán hány ember dolgozik?  

(lehet, hogy 0, pl. alvállalkozó végzi a munkát) 

a) aminek van dolgozója 

(10 sor) 

 

 

 

aminek nincs dolgozója 

(1 sor) 

 

 

a kettő együtt 

(11 sor) 

 

 

SELECT m_szám, COUNT(*) AS [a csoport létszáma] 

FROM csoport 

GROUP BY m_szám; 

  L3_5_a1 

 

 

SELECT m_szám, 0 AS [a csoport létszáma] 

FROM munka 

WHERE m_szám NOT IN (SELECT m_szám 

            FROM L3_5_a1); 

 

 

SELECT m_szám, COUNT(*) AS [a csoport létszáma] 

FROM csoport 

GROUP BY m_szám 

UNION 

SELECT m_szám, 0  

FROM munka 

WHERE m_szám NOT IN (SELECT m_szám 

           FROM csoport) 

ORDER BY m_szám; 

 

b) minden munkához a saját csoportjának a 

létszámát számoljuk ki 

(11 sor) 

 

 

SELECT m_szám,  

 (SELECT COUNT(*)  

 FROM csoport  

 WHERE m_szám=munka.m_szám)  

  AS [a csoport létszáma] 

FROM munka 

ORDER BY m_szám; 
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csoportosítás kívülről meghatározott szempontok szerint 

6) A munkákat soroljuk be 4 csoportba aszerint, hogy hány tagja van a csoportnak!  

(nincs 0, kicsi 1 - 2, közepes 3 - 4, nagy 5 - ) 

Határozzuk meg, melyik csoportba hány munka tartozik! 

a) minden munkaszám kiegészítve 1 mezővel 

(11 sor) 

 

 

 

 

 

 

 

minden munkaszám kiegészítve, hogy a 

munka melyik csoportba tartozik 

(11 sor) 

 

 

SELECT m_szám,  

 IIf( 

 (SELECT COUNT(*)  

 FROM csoport  

 WHERE m_szám=munka.m_szám)  

 = 0,"nincs", "van") & " csoportja" AS csoport 

FROM munka 

ORDER BY m_szám; 

 

 

SELECT m_szám,  

 (SELECT COUNT(*)  

    FROM csoport  

    WHERE m_szám=munka.m_szám)  

             AS csoport,  

 IIF(csoport =0, "0",  

    IIf(csoport<= 2, "1 -2",  

       IIF(csoport <=4, "3-4", "5 -")))  

             AS határok, 

 IIF(csoport =0, "nincs",  

    IIf(csoport<= 2, "kicsi",  

       IIF(csoport <=4, "közepes", "nagy")))  

             AS méret 

FROM munka 

ORDER BY m_szám; 

  L3_6_a2 

 

b) melyik csoportba hány munka tartozik 

L3_6_a2 lekérdezésből 

(4 sor) 

 

SELECT MAX(határok) AS határ, méret,  

 COUNT(*) AS darab 

FROM L3_6_a2 

GROUP BY méret 

ORDER BY MAX(határok); 

 

 

csoportosítás függvénnyel 

7) Hány budapesti és hány vidéki megrendelő van az adatbázisban?  

a) budapesti és vidéki megrendelők száma 

(2 sor) 

 

 

SELECT IIf( helység = "Budapest",  

                     "Budapest", "vidék") AS székhely,  

                COUNT(*) AS db 

FROM megrendelő 

GROUP BY IIf( helység = "Budapest",  

                     "Budapest", "vidék") 
  L3_7_a 

 



SQL  3  9/12 

SQL_feladatok_munka_3.doc 

b) egy sorba írva 

L3_7_a lekérdezésből 

(1 sor) 

 

 

 

 

a megrendelő táblából készített belső 

munkatáblából 

(a munkatáblát az Access ideiglenesenel is 

készíti) 

(1 sor) 

 

SELECT "budapesti székhelyek száma = ",  

      SUM(IIf(székhely="Budapest", db, 0)) AS BP,  

      "vidéki székhelyek száma = ",  

      SUM(IIf(székhely="vidék", db, 0)) AS vidék 

FROM L3_7_a; 

 

 

SELECT "budapesti székhelyek száma = ",  

      SUM(IIf(székhely="Budapest", db, 0)) AS BP,  

      "vidéki székhelyek száma = ",  

      SUM(IIf(székhely="vidék", db, 0)) AS vidék 

FROM (SELECT IIf( helység = "Budapest",  

                     "Budapest", "vidék") AS székhely,  

                COUNT(*) AS db 

             FROM megrendelő 

             GROUP BY IIf( helység = "Budapest",  

                     "Budapest", "vidék")); 

 

 

csoportosítás egy külső táblázat szerint 

8) Számítsa a 2003. évi bevételt havi bontásban!  

a) 2003 évben a bevétel havonként és 

városonként 

ha nem volt bevétel abban a hónapban, 

nincs sora sem 

(2 sor) 

 

 

SELECT Month(határidő) AS hónap,  

 SUM(óraszám*óradíj) AS havi_bevétel 

FROM munka 

WHERE Year(határidő) = 2003 

GROUP BY Month(határidő); 

  L3_8_a 

 

b) készítsen el HÓNAP nevű táblát, amelynek 

2 oszlopa legyen (sorszám, h_név) 

sorszám: 1, 2… 12 

h_név: január, február… december 

(12 sor) 

 

SELECT sorszám, h_név 

FROM hónap; 

  L3_8_b 
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c) havi bevételek 

 

amikor volt bevétel 

UNION 

amikor nem volt bevétel 

(12 sor) 

 

 

 

 

 

 

 

a saját havi összesen hozzárendelve a 

hónaphoz 

a belső SELECT-ben csak 1 érték lehet 

 tehát MAX(….) 

(12 sor) 

 

 

 

 

egyesítve 

(12 sor) 

 

 

 

 

 

 

 

Null érték helyett 0 mezőérték 

(12 sor) 

 

 

SELECT DISTINCT sorszám, h_név AS hónapnév,  

 havi_bevétel 

   FROM L3_8_a, hónap 

   WHERE sorszám = hónap 

UNION 

SELECT sorszám, h_név, 0 

   FROM hónap 

  WHERE sorszám NOT IN (SELECT hónap 

                         FROM L3_8_a) 

ORDER BY sorszám; 

 

 

SELECT DISTINCT sorszám, h_név AS hónapnév,  

 (SELECT MAX(havi_bevétel) 

    FROM L3_8_a 

    WHERE L3_8_a.hónap = hónap.sorszám)  

            AS havi_bevétel 

FROM hónap 

ORDER BY sorszám; 

 

 

SELECT DISTINCT sorszám, h_név AS hónapnév,  

 (SELECT SUM(óraszám*óradíj)  

    FROM munka 

    WHERE Year(munka.határidő) = 2003 AND 

        Month(munka.határidő) = hónap.sorszám) 

            AS havi_bevétel 

FROM hónap 

ORDER BY sorszám; 

 

 

SELECT DISTINCT sorszám, h_név AS hónapnév,  

 (SELECT  

      IIf( IsNull(SUM(óraszám*óradíj)),  

                          0, SUM(óraszám*óradíj) ) 

    FROM munka 

    WHERE Year(munka.határidő) = 2003 AND 

        Month(munka.határidő) = hónap.sorszám) 

              AS havi_bevétel 

FROM hónap 

ORDER BY sorszám; 
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két szempont szerinti csoportosítás 

9) Számítsa ki városonként a 2003. évi bevételt havi bontásban!  

a) 2003 évben a bevétel havonként és 

városonként 

ha nem volt bevétel abban a hónapban, 

nincs sora sem 

(4 sor) 

 

SELECT helység, Month(határidő) AS hónap, 

SUM(óraszám*óradíj) AS havi_bevétel 

FROM megrendelő, munka 

WHERE azonosító = megrendelő AND  

Year(határidő) = 2003 

GROUP BY helység, Month(határidő); 

  L3_9_a 

 

b) felhasználva a HÓNAP táblát elkészíthető 

egy 0 bevételes tábla 

ennek a táblának a bevétel oszlopát kell 

majd kitölteni 

kulcs: azonosító, sorszám; kell DISTINCT 

(48 sor) 

 

SELECT DISTINCT helység, sorszám, h_név AS 

hónapnév, 0 AS havi_bevétel 

FROM megrendelő, hónap 

ORDER BY helység, sorszám; 

  L3_9_b 
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c) egyesítve a L3_9_a és a L3_9_b lekérdezést 

UNION mindig DISTINCT 

(52 sor) 

 

 

 

 

 

 

az L3_9_a sorait hozzá kell adni az L3_9_b 

megfelelő sorihoz 

csoportosítva L3_9_c1 helység és hónap 

szerint, majd összegezve a bevételt 

ORDER BY nem szükséges 

(48 sor) 

 

 

egy lekérdezésbe összeszerkesztve 

(48 sor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ugyanaz máshogy 

L3_9_b lekérdezés szerint, de 

minden sort a saját bevételével kiegészítve 

a megrendelő tábla kétszer kell (külső és 

belső) 

 

1 értelmessé tevő feltétel, 

1 szűkítő feltétel és 

2, a külső sorhoz kapcsoló, feltétel 

(48 sor) 

 

SELECT helység, sorszám,  

 hónapnév,  

 havi_bevétel AS bevételek 

FROM L3_9_b 

UNION 

SELECT helység, hónap, " ", havi_bevétel 

FROM L3_9_a; 

  L3_9_c1 

 

 

SELECT helység, sorszám,  

 MAX(hónapnév) AS hónap, 

 SUM(bevételek) AS havi_bevétel 

FROM L3_8_c1 

GROUP BY helység, sorszám 

ORDER BY helység, sorszám; 

 

 

SELECT helység, sorszám,  

 MAX(h_név) AS hónapnév,  

 SUM(bevétel) AS havi_bevétel  

FROM  

        (SELECT  helység, sorszám,  

  h_név,  

  0 AS bevétel 

              FROM megrendelő, hónap 

        UNION 

        SELECT helység,  Month(határidő) ,  

  " ",  

  SUM(óraszám*óradíj) 

               FROM megrendelő, munka 

               WHERE azonosító = megrendelő AND  

                   Year(határidő) = 2003 

          GROUP BY helység, Month(határidő) 

          ) 

GROUP BY helység, sorszám; 

 

 

SELECT DISTINCT helység, sorszám,  

 h_név AS hónapnév,  

 (SELECT SUM(óraszám*óradíj)  

     FROM megrendelő AS belső, munka 

     WHERE azonosító = megrendelő AND  

        Year(határidő) = 2003 AND  

        Month(határidő) = hónap.sorszám  AND 

        belső.helység = külső.helység 

 ) AS havi_bevétel 

FROM megrendelő AS külső, hónap 

ORDER BY helység, sorszám; 
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Maximum 

UNION 

1) Jelenítse meg a legnagyobb és a legkisebb óradíjat 

a) egy sorban! 

(1 sor) 

 

SELECT "minimum:" AS megnevezés2, 

 MIN(óradíj) AS legkisebb, 

 "maximum:" AS megnevezés1, 

 MAX(óradíj) AS legnagyobb 

FROM munka; 

 

b) egy mezőben! 

(1 sor) 

 

SELECT "minimum: " & 

 MIN(óradíj) & 

 ",   maximum: " & 

 MAX(óradíj) AS [min  max] 

FROM munka; 

 

c) egy táblában két sorban! 

(2 sor) 

 

SELECT "maximum: "  & 

 MAX(óradíj)  AS [min  max] 

FROM munka; 

UNION 

SELECT "minimum:  " & 

 MIN(óradíj)  

FROM munka 

ORDER BY [min  max] DESC; 

 

 

egy legnagyobb érték van, de többen is elérhetik! 

2) A legnagyobb óradíjú megrendelések 

a) a legnagyobb óradíjú megrendelések 

két lekérdezéssel: 

a legnagyobb 

(8000) 

 

 

a legnagyobbak 

(2 sor) 

 

 

 

beágyazott lekérdezéssel 

(2 sor) 

 

 

SELECT MAX(óradíj) AS legnagyobb 

FROM munka; 

   L4_2_a1 

 

 

SELECT m_szám, óradíj 

FROM munka, L4_2_a1 

WHERE óradíj = legnagyobb; 

 

 

SELECT m_szám, óradíj 

FROM munka 

WHERE óradíj = (SELECT MAX(óradíj)  

 FROM munka); 
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b) a pécsi székhelyű cégek közül a legnagyobb 

óradíjú megrendelések 

 két lekérdezéssel: 

 a legnagyobb 

 (6000) 

 

 

 a legnagyobbak 

 (1 sor) 

 

 

 

 beágyazott lekérdezéssel 

 (1 sor) 

 

SELECT MAX(óradíj) AS legnagyobb 

FROM munka, megrendelő 

WHERE megrendelő = azonosító AND 

    helység = "Pécs"; 

   L4_2_b1 

 

 

SELECT m_szám, óradíj 

FROM munka, megrendelő, L4_2_b1 

WHERE megrendelő = azonosító AND 

    óradíj = legnagyobb AND 

    helység = "Pécs"; 

 

 

SELECT m_szám, óradíj 

FROM munka 

WHERE  

   megrendelő IN (SELECT azonosító 

      FROM megrendelő 

      WHERE helység = "Pécs")  

   AND 

   óradíj = (SELECT MAX(óradíj) 

      FROM munka 

      WHERE megrendelő IN (SELECT azonosító 

         FROM megrendelő 

         WHERE helység = "Pécs")); 

 

 

a SELECT-be beágyazott lekérdezés 

3) Óradíjak aránya (a legnagyobb óradíj legyen 100%) 

a) felhasználva a L4_2_a1 lekérdezést 

(11 sor) 

 

 

 

 

 

 

 a SELECT-be beágyazott lekérdezéssel 

(11 sor) 

 

 

SELECT m_szám, óradíj,  

   Round(óradíj/legnagyobb*100,0)  

      AS százalék_szám,  

   Format(óradíj/legnagyobb, "##0%")  

      AS Százalék_karakter 

FROM munka, L4_2_a1; 

 

 

SELECT m_szám, óradíj,  

   óradíj/(SELECT MAX(óradíj) FROM munka)  

      AS beágyazott,  

   Round(beágyazott*100,0) AS százalék_szám 

FROM munka; 
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kifejezés szélsőértéke 

4) Listázza ki a legrövidebb határidejű munkák munkaszámát és megrendelőjét! 

a) a legrövidebb határidejű munkák 

munkaszáma 

(1 sor) 

 

 

 

 

a legrövidebb határidejű munkák 

munkaszáma és megrendelője 

(1 sor) 

 

SELECT m_szám, határidő-ind_kelt AS nap 

FROM munka 

WHERE határidő-ind_kelt =  

   (SELECT MIN(határidő-ind_kelt) 

      FROM munka); 

 

 

SELECT név, megrendelő, m_szám,  

          határidő-ind_kelt AS nap 

FROM munka, megrendelő 

WHERE megrendelő = azonosító AND 

   határidő-ind_kelt =  

          (SELECT MIN(határidő-ind_kelt) 

             FROM munka); 

 

 

dátum 

5) Melyik munkán dolgoztak a legnagyobb óraszámban 2003-ban? 

a) 2003-ban munkánként a ledolgozott 

óraszám 

(7 sor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 L4_5_a1 felhasználásával keressük a 

legnagyobbat, legnagyobbakat 
 (1 sor) 

 

SELECT m_szám, ind_kelt,  

   IIf(Year(ind_kelt) < 2003, #01/01/2003#, ind_kelt)  

      AS kezd,  

   határidő,  

   IIf(Year(határidő)>2003, #12/31/2003#, határidő)  

      AS vég,  

   vég - kezd AS [napok száma] 

FROM munka 

WHERE Year(ind_kelt) =2003 OR 

      Year(határidő) =2003; 

   L4_5_a1 

 

 

SELECT m_szám, ind_kelt, kezd, határidő, vég,  

   [napok száma] 

FROM L4_5_a1 

WHERE [napok száma] =  

   (SELECT MAX([napok száma]) 

      FROM  L4_5_a1); 
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alaptábla vagy csoportosított tábla 

6) Hányan dolgoztak a legnagyobb óradíjas munkán? (munkaszám, óradíj, csoportlétszám) 

a) a legnagyobb óradíj  

(8000) 

 

 

 

a legnagyobb óradíjú munkák 

(2 sor) 

 

 

 

a legnagyobb óradíjú munkán dolgozók 

kódja 

(6 sor) 

 

 

 

a legnagyobb óradíjú munkán dolgozók 

száma 

(2 sor) 

 

SELECT MAX(óradíj) AS legnagyobb 

FROM munka; 

   L4_6_a1 

 

 

SELECT m_szám, óradíj 

FROM munka, L4_6_a1 

WHERE óradíj = legnagyobb; 

   L4_6_a2 

 

 

SELECT L4_6_a2.m_szám, óradíj, kód 

FROM L4_6_a2, csoport 

WHERE L4_6_a2.m_szám = csoport.m_szám; 

   L4_6_a3 

 

 

SELECT m_szám, MAX(óradíj) AS ln_óradíj,  

      COUNT(*) AS létszám 

FROM L4_6_a3 

GROUP BY m_szám; 

 

b) egybeépítve 

alaptáblában válogatva 

(2 sor) 

 

 

 

 

 

 

a csoportosított táblában válogatva 

(felesleges számolásokkal) 

(2 sor) 

 

 

SELECT munka.m_szám, MAX(óradíj) AS ln_óradíj,  

      COUNT(*) AS létszám 

FROM munka, csoport 

WHERE munka.m_szám = csoport.m_szám AND 

   óradíj = (SELECT MAX(óradíj) AS legnagyobb 

          FROM munka) 

GROUP BY munka.m_szám; 

 

 

SELECT munka.m_szám, MAX(óradíj) AS ln_óradíj,  

      COUNT(*) AS létszám 

FROM munka, csoport 

WHERE munka.m_szám = csoport.m_szám  

GROUP BY munka.m_szám 

HAVING MAX(óradíj) =  

          (SELECT MAX(óradíj) AS legnagyobb 

               FROM munka); 
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2 legkisebb 

7) Kinek készült a két legkisebb óradíjas munka? (cégnév, munkaszám, óradíj) 

(a legkisebb és a következő érték, megfelelhet kettőnél több munka is) 

a) a legkisebb óradíj 

(1000) 

 

 

 

legkisebb(ek) nélküli munkák 

(10 sor) 

 

 

 

ebből a legkisebb érték(második legkisebb) 

(4500) 

 

 

 

második legkisebbnek megfelelő munkák 

(2 sor) 

 

 

 

 

kinek készültek ezek a munkák 

(2 sor) 

 

 

SELECT MIN(óradíj) AS legkisebb 

FROM munka; 

   L4_7_a1 

 

 

SELECT m_szám, megrendelő, óradíj 

FROM munka, L4_7_a1 

WHERE óradíj > legkisebb; 

   L4_7_a2 

 

 

SELECT MIN(óradíj) AS más_legkisebb 

FROM L4_7_a2; 

   L4_7_a3 

 

 

SELECT m_szám, megrendelő, óradíj 

FROM munka, L4_7_a3 

WHERE óradíj <= más_legkisebb 

ORDER BY óradíj DESC, m_szám; 

   L4_7_a4 

 

 

SELECT név, m_szám, óradíj 

FROM megrendelő, L4_7_a4 

WHERE azonosító = megrendelő 

ORDER BY óradíj DESC, m_szám; 

 

b) egybeépítve 

(2 sor) 

 

 

(Office 2010) 

 

SELECT név, m_szám, óradíj 

FROM megrendelő, munka 

WHERE azonosító = megrendelő AND 

   óradíj <= 

      (SELECT MIN(óradíj) 

          FROM  (SELECT óradíj 

                 FROM munka 

                 WHERE óradíj > (SELECT MIN(óradíj) 

                                                   FROM munka))) 

ORDER BY óradíj DESC, m_szám; 
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MAX() és IN() használata 

8) Azoknak a cégeknek a neve, amelyek által megrendelt munkákon a legtöbb dolgozó dolgozott 2003-

ban? (azonosító, cégnév, létszám) 

a) melyik cégnek ki dolgozott 

kulcs: m_szám, kód 

kell a DISTINCT 

(21 sor) 

 

melyik cégnek ki dolgozott 2003-ban 

(17 sor) 

 

 

 

SELECT DISTINCT megrendelő, kód 

FROM csoport, munka 

WHERE csoport.m_szám = munka.m_szám; 

 

 

SELECT DISTINCT megrendelő, kód 

FROM csoport, munka 

WHERE csoport.m_szám = munka.m_szám AND 

   Year(ind_kelt) <= 2003 AND 

   Year(határidő) >= 2003; 

   L4_8_a2 

 

b) melyik cégnek hányan dolgoztak 2003-ban 

(5 sor) 

 

 

 

 

egybeépítve (2010 Office) 

(5 sor) 

 

 

SELECT megrendelő, COUNT(*) AS létszám 

FROM L4_8_a2 

GROUP BY megrendelő; 

   L4_8_b1 

 

 

SELECT megrendelő, COUNT(*) AS létszám 

FROM (SELECT DISTINCT megrendelő, kód 

         FROM csoport, munka 

         WHERE csoport.m_szám = munka.m_szám AND 

            Year(ind_kelt) <= 2003 AND 

            Year(határidő) >= 2003) 

GROUP BY megrendelő; 

 

c) melyik cégnek dolgoztak a legtöbben 2003-

ban 

megrendelő kódja és létszám 

(1 sor) 

 

 

 

azonosító, cégnév, létszám 

(1 sor) 

 

 

 

 

ha a létszám nem szükséges  

csak azonosító, cégnév 

(1 sor) 

 

 

 

SELECT megrendelő, létszám 

FROM L4_8_b1 

WHERE létszám = (SELECT MAX(létszám) 

                      FROM L4_8_b1); 

 

 

SELECT azonosító, név, létszám 

FROM L4_8_b1, megrendelő 

WHERE megrendelő =azonosító AND 

    létszám = (SELECT MAX(létszám) 

                      FROM L4_8_b1); 

 

 

SELECT azonosító, név 

FROM megrendelő 

WHERE azonosító IN  

     (SELECT megrendelő 

      FROM L4_8_b1 

      WHERE létszám = (SELECT MAX(létszám) 

                            FROM L4_8_b1)); 
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saját maximum 

9) A Bt.-k és Kft.-k közül 2003. év első negyedében melyik megrendelő fizetett a legtöbbet? 

a) melyik megrendelő mennyit fizetett 

(7 sor) 

 

 

 

 

 

melyik volt a legnagyobb 

(1 sor) 

SELECT megrendelő,  

 SUM(óraszám*óradíj) AS összeg 

FROM munka 

GROUP BY megrendelő; 

   L4_9_a1 

 

 

SELECT megrendelő, összeg AS legnagyobb 

FROM L4_9_a1 

WHERE összeg = (SELECT MAX(összeg) 

                                FROM L4_9_a1); 

 

b) melyik megrendelő mennyit fizetett a Bt.-k 

és Kft.-k közül 

(5 sor) 

 

 

 

 

 

 

 

melyik volt a legnagyobb 

(1 sor) 

SELECT megrendelő,  

 SUM(óraszám*óradíj) AS összeg 

FROM munka, megrendelő 

WHERE megrendelő = azonosító AND 

               (név LIKE "*Bt." OR 

                név LIKE "*Kft.") 

GROUP BY megrendelő; 

   L4_9_b1 

 

 

SELECT megrendelő, összeg AS legnagyobb 

FROM L4_9_b1 

WHERE összeg = (SELECT MAX(összeg) 

                                FROM L4_9_b1); 

 

c) melyik megrendelő mennyit fizetett a Bt.-k 

és Kft.-k közül 2003. első negyedében 

(1 sor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

melyik volt a legnagyobb 

(1 sor) 

 

 

 

 

a megrendelő neve is 

(1 sor) 

 

SELECT megrendelő,  

 SUM(óraszám*óradíj) AS összeg 

FROM munka, megrendelő 

WHERE megrendelő = azonosító AND 

               (név LIKE "*Bt." OR 

                név LIKE "*Kft.") AND 

               határidő >= #1/1/2003# AND 

               határidő < #4/1/2003# 

GROUP BY megrendelő; 

   L4_9_c1 

 

 

SELECT megrendelő, összeg AS legnagyobb 

FROM L4_9_c1 

WHERE összeg = (SELECT MAX(összeg) 

                                FROM L4_9_c1); 

 

 

SELECT megrendelő, név, összeg AS legnagyobb 

FROM L4_9_c1, megrendelő 

WHERE megrendelő = azonosító AND 

                összeg = (SELECT MAX(összeg) 

                                FROM L4_9_c1); 
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MAX() és MIN() együtt 

10) Melyik az a cég, amelyiknek az utoljára indult munkája a legrégebbi? (amelyiknek a legrégebben 

indították az utolsó munkáját, azaz a legnagyobb idő telt el az utolsó munkájának az elindítása óta) 

(a megrendelő kódja, neve, az utolsó időpont) 

a) megrendelőnként az utolsó munka indulása 

(7 sor) 

(a 12 cégből csak 7-nek volt megrendelése) 

 

SELECT megrendelő, MAX(ind_kelt) AS utolsó 

FROM munka 

GROUP BY megrendelő 

   L4_10_a 

 

b) ezek közül a legrégebbi időpont 

(1 sor) 

 

 

 

 

kiegészítve a megrendelő nevével 

(1 sor) 

SELECT megrendelő, utolsó 

FROM L4_10_a 

WHERE utolsó = (SELECT MIN(utolsó) 

                 FROM L4_10_a) 

 

 

SELECT megrendelő, név, utolsó 

FROM L4_10_a, megrendelő 

WHERE megrendelő = azonosító AND 

         utolsó = (SELECT MIN(utolsó) 

                 FROM L4_10_a) 

 

 

korrelált belső lekérdezés 

11) A legrégebben itt dolgozó ember legelső munkája hova készült? 

(név, kód, helység)  

a) a legrégebben itt dolgozó(k) 

(2 sor) 

SELECT kód 

FROM dolgozó 

WHERE belép_éve = (SELECT MIN(belép_éve) 

                                      FROM dolgozó); 

   L4_11_a 

 

b) ezeknek a dolgozóknak a munkái 

(9 sor) 

SELECT L4_11_a.kód, m_szám 

FROM L4_11_a, csoport 

WHERE L4_11_a.kód = csoport.kód; 

   L4_11_b 
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c) mindenkinek a legelső munkája 

(dolgozónként ez is lehet több) 

kezdete 

(2 sor) 

 

 

munkája és kezdete 

(2 sor) 

SELECT kód, MIN(ind_kelt) AS dolg_kezd 

FROM L4_11_b, munka 

WHERE L4_11_b.m_szám = munka.m_szám  

GROUP BY kód; 

   L4_11_c1 

 

 

SELECT L4_11_b.kód,  

 L4_11_b.m_szám, megrendelő, ind_kelt 

FROM L4_11_b, munka, L4_11_c1 

WHERE L4_11_b.m_szám = munka.m_szám AND 

             L4_11_b.kód = L4_11_c1.kód AND 

             ind_kelt = dolg_kezd; 

   L4_11_c2 

 

d) kiegészítve dolgozó nevével és a 

megrendelő telephelyével 

(kell a DISTINCT, kulcs: kód, m_szám) 

(2 sor) 

SELECT DISTINCT L4_11_c2.kód, dolgozó.neve, 

 megrendelő.helység 

FROM dolgozó, L4_11_c2, megrendelő 

WHERE dolgozó.kód = L4_11_c2.kód AND 

           L4_11_c2.megrendelő = megrendelő.azonosító; 

   L4_11_d 

 

e) összeépítve az L4_11_a és az L4_11_b 

lekérdezést 
(9 sor) 

SELECT dolgozó.kód, m_szám 

FROM dolgozó, csoport 

WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

               belép_éve = (SELECT MIN(belép_éve) 

                                     FROM dolgozó); 

   L4_11_e 

 

f) összeépítve az L4_11_c1 és az L4_11_c2 

lekérdezést 
(2 sor) 

 

 

 

 

 

 

 

összeépítve az L4_11_c1, az L4_11_c2 és az 

L4_11_d lekérdezést 

(2 sor) 

 

SELECT kód, megrendelő 

FROM L4_11_e AS külső, munka 

WHERE külső.m_szám = munka.m_szám AND 

         ind_kelt =  

              (SELECT MIN(ind_kelt) 

               FROM L4_11_e, munka 

               WHERE L4_11_e.m_szám = munka.m_szám  

                           AND kód = külső.kód); 



 

SELECT DISTINCT dolgozó.kód, neve, helység 

FROM L4_11_e AS külső, munka,  

            dolgozó, megrendelő 

WHERE külső.m_szám = munka.m_szám AND 

         dolgozó.kód = külső.kód AND 

         megrendelő = azonosító AND 

         ind_kelt =  

              (SELECT MIN(ind_kelt) 

               FROM L4_11_e, munka 

               WHERE L4_11_e.m_szám = munka.m_szám  

                           AND kód = külső.kód);  
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kétféle szintű lekérdezés együtt 

12) Listázza ki megrendelőnként az átlagos és a legnagyobb óradíjat! 

a) megrendelőre csoportosítva 

(7 sor) 

 

 

 

 

a munka és a L4_12_a1 táblából 

(8 sor) 

(egy megrendelő két azonos óradíjú munkát 

rendelt meg) 

 

SELECT megrendelő, AVG(óradíj) AS megr_átlag, 

 MAX(óradíj) AS megr_óradíj 

FROM munka 

GROUP BY megrendelő; 

   L4_12_a1 

 

 

SELECT munka.megrendelő, m_szám,  

 megr_átlag, óradíj 

FROM munka, L4_12_a1 

WHERE munka.megrendelő = L4_12_a1.megrendelő  

         AND óradíj =megr_óradíj; 

 

b) összeépítve 

(8 sor) 

 

SELECT megrendelő, m_szám, 

               (SELECT AVG(óradíj) 

                 FROM munka  

                 WHERE megrendelő = külső.megrendelő) 

                                      AS megr_átlag, 

                óradíj AS megr_óradíj 

FROM munka AS külső 

WHERE óradíj =  

                 (SELECT MAX(óradíj) 

                   FROM munka 

                   WHERE megrendelő = külső.megrendelő); 

 

 

évenkénti maximum 

13) Listázza ki évenként a legnagyobb megrendelő cég nevét és azonosítóját! 

a) évenként és megrendelőnként a bevétel 

(7 sor) 

 

SELECT Year(határidő) AS év, megrendelő,  

 SUM(óraszám * óradíj) AS összeg 

FROM munka 

GROUP BY Year(határidő), megrendelő; 

   L4_13_a 

 

 

 

b) évenként legnagyobb bevétel 

(2 sor) 

 

 

 

 

évenként a legnagyobb bevételt biztosító 

megrendelő 

(2 sor) 

 

SELECT év, MAX(összeg) AS legnagyobb 

FROM L4_13_a 

GROUP BY év; 

   L4_13_b1 

 

 

SELECT év, megrendelő, összeg 

FROM L4_13_a, L4_13_b1 

WHERE L4_13_a.év = L4_13_b1.év AND 

               összeg = legnagyobb; 

   L4_13_b2 
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c) kiegészítve a megrendelő nevével 

(2 sor) 

 

SELECT év, megrendelő, név, összeg 

FROM L4_13_b2, megrendelő 

WHERE megrendelő = azonosító; 

 

d) összeépítve az L4_13_b1, az L4_13_b2 és az 

L4_13_c lekérdezést 
(2 sor) 

 

SELECT év, megrendelő, név, összeg 

FROM L4_13_a AS külső, megrendelő 

WHERE megrendelő = azonosító AND 

               összeg = (SELECT MAX(összeg) 

                                FROM L4_13_a 

                               WHERE év = külső.év); 

 

 

többféle átlag 

14) Listázza ki azoknak a munkáknak a megrendelőjének az azonosítóját, nevét, telephelyét, 

munkaszámát és az óraszámát, amelyek az óraszáma a saját városuk átlag óraszáma felett van! 

a) a megrendelt munkák átlagos óraszáma 

(61) 

 

SELECT AVG(óraszám) 

FROM munka; 

 

b) az országos átlag feletti megrendelések 

(3 sor) 

 

SELECT m_szám, óraszám 

FROM munka 

WHERE óraszám > (SELECT AVG(óraszám) 

                               FROM munka); 

 

c) az országos átlag feletti budapesti cégek 

megrendelései 

(3 sor) 

 

SELECT m_szám, óraszám, helység 

FROM munka, megrendelő 

WHERE megrendelő = azonosító AND 

              óraszám > (SELECT AVG(óraszám) 

                               FROM munka) AND 

              helység = "Budapest"; 

 

d) a budapesti cégek által megrendelt munkák 

óraszámának az átlaga  

(81) 

 

SELECT AVG(óraszám) 

FROM munka, megrendelő 

WHERE megrendelő = azonosító AND 

              helység = "Budapest"; 

 

e) a budapesti átlag feletti budapesti cégek 

megrendelései 

(3 sor) 

 

SELECT m_szám, óraszám, helység 

FROM munka, megrendelő 

WHERE megrendelő = azonosító AND 

               óraszám > (SELECT AVG(óraszám) 

                       FROM munka, megrendelő 

                       WHERE megrendelő = azonosító AND 

                                      helység = "Budapest")      AND 

                helység = "Budapest"; 

 

f) a megrendelt munkák helységenkénti átlag 

(3 sor) 

 

SELECT helység, AVG(óraszám) AS átlag 

FROM munka, megrendelő 

WHERE megrendelő = azonosító 

GROUP BY helység; 

   L4_14_f 
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g) minden helységnek a saját átlaga feletti 

megrendelései 

(5 sor) 
 

 

 

 

 

egyesítve az L4_14_f és az L4_14_g1 

lekérdezést 

(5 sor) 
 

SELECT m_szám, óraszám, megrendelő.helység 

FROM munka, megrendelő, L4_14_f 

WHERE megrendelő = azonosító AND 

              megrendelő.helység = L4_14_f.helység AND 

              óraszám > átlag; 

   L4_14_g1 

 

 

SELECT azonosító, név, helység, m_szám, óraszám  

FROM munka, megrendelő AS külső 

WHERE megrendelő = azonosító AND 

              óraszám > (SELECT AVG(óraszám) 

                        FROM munka, megrendelő 

                          WHERE megrendelő = azonosító AND 

                                     helység = külső.helység) 

ORDER BY helység, óraszám DESC, név; 

 

 

csoportosított táblából SELECT-tel vállogatás 

15) Melyek azok a városok, ahonnan a beérkezett átlagos megrendelés értéke nagyobb volt, mint az 

országos átlag? 

a) az országos átlag megrendelés értéke 

(1 sor) 

 

SELECT AVG(óraszám * óradíj) AS országos 

FROM munka; 

   L4_15_a 

 

b) városonként az átlagos megrendelés 

(3 sor) 

 

SELECT helység, AVG(óraszám * óradíj) AS helyi 

FROM munka, megrendelő 

WHERE megrendelő = azonosító 

GROUP BY helység 

ORDER BY AVG(óraszám * óradíj); 

   L4_15_b 

 

c) a nagyok 

(1 sor) 

 

 

 

összeépítve az L4_15_a és az L4_15_b 

lekérdezést 

(1 sor) 

 

SELECT helység 

FROM L4_15_a, L4_15_b 

WHERE helyi > országos; 

 

 

SELECT helység 

FROM munka, megrendelő 

WHERE megrendelő = azonosító 

GROUP BY helység 

HAVING AVG(óraszám * óradíj) >  

                     (SELECT AVG(óraszám * óradíj)  

                      FROM munka); 
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két csoport átlagának a különbsége 

16) Mennyi a különbség a budapesti és a vidéki megrendelések átlagos óradíja között? 

a) a vidéki és budapesti átlagos óradíj 

egészítsük ki a megrendelő táblát egy 

mezővel 

(12 sor) 

 

 

 

átlagok 

(2 sor) 

 

 

 

 

összeépítve az L4_16_a1 és az L4_16_a2 

lekérdezést 

(2 sor) 

 

 

SELECT azonosító, helység, 

 IIf(helység = "Budapest", "Budapest", "vidék")  

  AS vidék_bp 

FROM megrendelő; 

   L4_16_a1 

 

 

SELECT vidék_bp, AVG(óradíj) AS átlag 

FROM L4_16_a1 

GROUP BY vidék_bp; 

   L4_16_a2 

 

 

SELECT  

            IIf(helység = "Budapest", "Budapest", "vidék"), 

                      AS vidék_bp, 

            AVG(óradíj) AS átlag 

FROM megrendelő 

GROUP BY  

            IIf(helység = "Budapest", "Budapest", "vidék"); 

   L4_16_a3 

 

b) egy sorba hozva a két átlagot 

és a különbség kiszámolva 

(1 sor) 

 

SELECT első.átlag AS bp_átlag,  

 második.átlag AS vidék_átlag, 

 bp_átlag - vidék_átlag  

  AS [bp_átlag - vidék_átlag] 

FROM L4_16_a3 AS első, L4_16_a3 AS második 

WHERE első.vidék_bp = "Budapest" AND 

              második.vidék_bp = "vidék";  

 

c) máshogy ugyanaz 

(a munka helyett bármelyik tábla jó) 

(1 sor) 

SELECT DISTINCT 

    (SELECT AVG(óradíj) 

       FROM munka 

       WHERE megrendelő IN (SELECT azonosító 

       FROM megrendelő 

       WHERE helység = "Budapest")) AS bp_átlag, 

    (SELECT AVG(óradíj) 

       FROM munka 

       WHERE megrendelő IN (SELECT azonosító 

       FROM megrendelő 

        WHERE helység <> "Budapest")) AS vidék_átlag, 

    bp_átlag - vidék_átlag  

                        AS [bp_átlag - vidék_átlag] 

FROM munka; 
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A vezetőkkel kapcsolatos kérdések 

 

1) Ki volt már vezető? (dolgozó.kód, dolgozó.neve) 

a) Ki volt már vezető? 

(kulcs: munka.m_szám) 

kell a DISTINCT 

(6 sor) 

 

ugyanaz, de 

nem kell a DISTINCT 

(6 sor) 

 

SELECT DISTINCT kód, neve 

FROM dolgozó, munka 

WHERE kód = vezető; 

 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE kód IN (SELECT vezető 

                       FROM munka); 

 

b) Ki melyik munkának volt a vezetője? 

(kulcs: munka.m_szám) 

(11 sor) 

 

SELECT kód, neve, m_szám 

FROM dolgozó, munka 

WHERE kód = vezető; 

 

c) Most ki melyik munkának a vezetője  

(elindult már, de nem fejeződött be)? 

(a mai nap legyen paraméter) 

 

dátum = 2004.01.30 

(5 sor) 

 

 

dátum = 1/20/2003 

(1 sor) 

 

 

SELECT kód, neve, m_szám, ind_kelt, határidő 

FROM dolgozó, munka 

WHERE kód = vezető AND 

   ind_kelt <=dátum AND 

   határidő >= dátum ; 

 

 

SELECT kód, neve, m_szám, ind_kelt, határidő 

FROM dolgozó, munka 

WHERE kód = vezető AND 

   dátum BETWEEN határidő AND ind_kelt ; 

 

 

 

2) Ki nem volt még vezető? (dolgozó.kód, dolgozó.neve) 

a) aki nincs a vezetők között 

(5 sor) 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE kód NOT IN (SELECT vezető 

                       FROM munka); 

 

 

 

3) Ki az, aki csak vezető volt? (dolgozó.kód, dolgozó.neve) 

a) aki benne van a vezetők között és 

nincs benne a csoport táblában 

(1 sor) 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE kód IN (SELECT vezető 

                       FROM munka) AND 

                kód NOT IN (SELECT kód 

                       FROM csoport); 
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4) Tegyük fel, hogy csak az lehet vezető, aki már 5 éve a cégnél dolgozik. 

 Mai nap ki van olyan, aki lehetne vezető, de a mai nap nem vezet csoportot?  

 (a mai nap legyen paraméter) 

a) a mai nap lehetne vezető 

[a mai nap] = 2004.1.1. 

(5 sor) 

 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE belép_éve < Year([a mai nap])-5; 

 

b) a mai nap nem vezető 

[a mai nap] = 2004.1.1. 

(8 sor) 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE kód NOT IN (SELECT vezető 

      FROM munka 

      WHERE  

         [a mai nap] BETWEEN határidő AND ind_kelt); 

 

c) a mai nap lehetne vezető, de 

a mai nap nem vezető 

[a mai nap] = 2004.1.1. 

(4 sor) 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE belép_éve < Year([a mai nap])-5 AND 

     kód NOT IN (SELECT vezető 

        FROM munka 

        WHERE  

          [a mai nap] BETWEEN határidő AND ind_kelt); 

 

 

 

5) Listázza ki, hogy melyik dolgozó melyik munkán dolgozik és ki a vezetője! 

Rendezze munkaszám és a dolgozó neve szerint! 

(munkaszám, dolgozó kódja és neve, vezető kódja és neve) 

(a mai nap legyen paraméter) 

a) a dolgozó kódja, neve és munkájának a 

munkaszáma 

a csoport tábla sorait kell kiegészíteni a 

dolgozó tábla soraival  

(26 sor) 

 

SELECT dolgozó.kód, neve, m_szám 

FROM dolgozó, csoport 

WHERE dolgozó.kód=csoport.kód 

ORDER BY m_szám, neve; 

   L5_5_a 

 

b) a dolgozó kódja, neve, munkájának a 

munkaszáma és a munka vezetőjének a 

kódja 

a L5_5_a lekérdezés eredményének a sorai 

kiegészítve a munka tábla soraival 

(26 sor) 

 

SELECT L5_5_a.m_szám, kód, neve, munka.vezető 

FROM L5_5_a, munka 

WHERE L5_5_a.m_szám=munka.m_szám 

ORDER BY L5_5_a.m_szám, neve; 

   L5_5_b 
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c) a dolgozó kódja, neve, munkájának a 

munkaszáma, a munka vezetőjének a kódja 

és neve 

 

a L5_5_b lekérdezés eredményének a sorai 

kiegészítve a dolgozó tábla soraival 
(26 sor) 

 

 

 

a 3 lekérdezés egy lekérdezésben 

szükséges a dolgozó, a csoport és a munka,  

de a dolgozó táblára kétszer van szükség 

(26 sor) 

 

 

 

 

SELECT m_szám,  L5_5_b.kód, L5_5_b.neve,  

          dolgozó.kód, dolgozó.neve 

FROM L5_5_b, dolgozó 

WHERE  L5_5_b.vezető=dolgozó.kód 

ORDER BY m_szám, L5_5_b.neve; 

 

 

SELECT csoport.m_szám, tag.kód, tag.neve,  

          vezető.kód, vezető.neve  

FROM dolgozó AS tag, csoport,  

            munka, dolgozó AS vezető 

WHERE tag.kód=csoport.kód AND 

            csoport.m_szám = munka.m_szám AND  

            vezető =vezető.kód 

ORDER BY csoport.m_szám, tag.neve; 

 

d) csak a „dátum” paraméterrel megadható 

időpontban éppen folyamatban lévő 

munkákat vegye figyelembe 

dátum = 2004.02.10. 

(2003/2006 és 2003/207) 

(9 sor) 

SELECT csoport.m_szám, tag.kód, tag.neve,  

          vezető.kód, vezető.neve  

FROM dolgozó AS tag, csoport,  

            munka, dolgozó AS vezető 

WHERE tag.kód=csoport.kód AND 

            csoport.m_szám = munka.m_szám AND  

            vezető =vezető.kód AND 

            dátum BETWEEN ind_kelt AND határidő 

ORDER BY csoport.m_szám, tag.neve; 

 

 

 

6) Melyik munkának van vezetője, de nincs csoportja? 

(még nem osztottak be senkit vagy a munkát külső munkatársak segítségével végzik) 

(munkaszám, vezető kódja és neve) 

a) munkaszám és kód 

(1 sor) 

 

 

 

 

 

kiegészítve a vezető nevével 

(1 sor) 

 

SELECT m_szám, vezető 

FROM munka 

WHERE m_szám NOT IN  

          (SELECT m_szám  

           FROM csoport); 

 

 

SELECT m_szám,  

 kód AS [a vezető kódja],  

 neve AS [a vezető neve] 

FROM munka, dolgozó 

WHERE vezető = kód AND 

        m_szám NOT IN  

          (SELECT m_szám  

           FROM csoport); 
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7) Számítsa ki munkaszámonként a csoport létszámát vezető nélkül és vezetővel is (a vezető lehet, hogy 

benne van a csoportban, lehet, hogy nem)?  

a) azok a munkák, amelyekben a vezető benne 

van a csoportban is 

(4 sor) 

 

 

 

 

azok a munkák a vezetőjükkel, amelyekben 

a vezető nem vesz részt a csoportban 

(7 sor) 

 

 

 

összeépítve 

(7 sor) 

 

 

 

 

 

 

belső lekérdezésből hivatkozva egy külső 

mezőre 

(7 sor) 

 

 

 

 

 

egyszerűbben 

(7 sor) 

 

SELECT csoport.m_szám, kód, vezető 

FROM csoport, munka 

WHERE csoport.m_szám=munka.m_szám AND 

              kód=vezető; 

   L5_7_a1 

 

 

SELECT m_szám, vezető 

FROM munka 

WHERE m_szám NOT IN  

            (SELECT m_szám 

             FROM L5_7_a1); 

 

 

SELECT m_szám, vezető 

FROM munka 

WHERE m_szám NOT IN  

          (SELECT csoport.m_szám 

           FROM csoport, munka 

           WHERE csoport.m_szám=munka.m_szám AND 

                         kód = vezető); 

 

 

SELECT m_szám, vezető 

FROM munka 

WHERE m_szám NOT IN  

          (SELECT m_szám 

           FROM csoport 

           WHERE kód = munka.vezető); 

 

 

SELECT m_szám, vezető 

FROM munka 

WHERE m_szám & Str(vezető) NOT IN  

          (SELECT m_szám & Str(kód) 

           FROM csoport); 

 

b) a csoporttagok listája és a vezetővel 

kiegészített teljes taglista 

(33 sor) 

 

SELECT m_szám,  

 kód AS vezető_nélkül, kód AS vezetővel 

FROM csoport 

UNION 

SELECT m_szám,  

 "",vezető 

FROM munka 

WHERE m_szám & Str(vezető) NOT IN  

          (SELECT m_szám & Str(kód) 

           FROM csoport); 

   L5_7_b 
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c) a csoportok létszáma vezető nélkül és 

vezetővel 

(11 sor) 

 

 

 

SELECT m_szám,  

            SUM(IIf(vezető_nélkül = "", 0, 1))  

                        AS [létszám vezető nélkül], 

            COUNT(vezetővel) AS [létszám vezetővel], 

            IIf(  [létszám vezető nélkül] =  

                   [létszám vezetővel],  

                       "a vezető benne van a csoportban is",""  ) 

                        AS [az egyezőség oka] 

FROM L5_7_b 

GROUP BY m_szám; 

 

 

 

8) Mi a neve a legidősebb vezetőnek? (neve, születési éve) 

a) a legidősebb dolgozó életkora 

(1955) 

 

 

a legidősebb vezető életkora 

(1956) 

 

SELECT MIN(szül_éve) AS legi_dolg 

FROM dolgozó; 

   L5_8_a1 

 

 

SELECT MIN(szül_éve) AS legi_vez 

FROM dolgozó, munka 

WHERE kód = vezető; 

   L5_8_a2 

 

b) a legidősebb dolgozó neve és életkora 

(Fehér Mária, 1955) 

 

 

 

 

a legidősebb dolgozóval egyidős vezető 

neve és életkora 

(üres) 

 

 

 

a legidősebb vezetővel egyidős dolgozó 

neve és életkora 

(Fekete István, 1956 

 Nagy Péter, 1956) 

 

 

 

a legidősebb vezető neve és életkora 

(Nagy Péter, 1956) 

 

SELECT neve, szül_éve 

FROM dolgozó 

WHERE szül_éve =  

               (SELECT MIN(szül_éve) 

                FROM dolgozó); 

 

 

SELECT DISTINCT neve, szül_éve  

FROM dolgozó, munka 

WHERE kód = vezető AND 

              szül_éve =  

               (SELECT MIN(szül_éve) 

                FROM dolgozó); 

 

SELECT neve, szül_éve  

FROM dolgozó 

WHERE szül_éve =  

              (SELECT MIN(szül_éve)  

               FROM dolgozó, munka 

               WHERE kód = vezető); 

 

SELECT DISTINCT neve, szül_éve 

FROM dolgozó, munka 

WHERE kód = vezető AND 

             szül_éve =  

              (SELECT MIN(szül_éve)  

               FROM dolgozó, munka 

               WHERE kód = vezető); 
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9) Kik azok a vezetők, akiknek egyik csoportokban sem volt benne Kiss Péter? (kód, név) 

a) amiben benne volt Kiss Péter (m_szám) 

(7 sor) 

 

 

 

 

amiben nem volt benne Kiss Péter 

(4_sor) 

 

SELECT m_szám 

FROM dolgozó, csoport 

WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

          neve = "Kiss Péter"; 

 

 

SELECT m_szám 

FROM munka 

WHERE m_szám NOT IN  

     (SELECT m_szám 

      FROM dolgozó, csoport 

      WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

                neve = "Kiss Péter"); 

 

b) a vezetők száma 

(6) 

 

 

 

 

 

azoknak a száma, akik nem voltak vezetők 

(5) 

SELECT COUNT(*) AS vezetők_száma 

FROM dolgozó 

WHERE kód IN  

     (SELECT vezető 

      FROM munka); 

 

 

SELECT COUNT(*) AS nem_vezetők_száma 

FROM dolgozó 

WHERE kód NOT IN  

     (SELECT vezető 

      FROM munka); 

 

c) akik olyan munkát vezettek, amiben benne 

volt Kiss Péter, (de lehet, hogy vezettek 

olyat is, amiben nem volt benne Kiss Péter) 

(kód) 

(5 sor) 

 

 

 

 

(kód, név) 

(5 sor) 

(a 2004/112 munkában tag is és vezető is) 

 

SELECT DISTINCT vezető 

FROM munka  

WHERE m_szám IN  

     (SELECT m_szám 

      FROM dolgozó, csoport 

      WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

                neve = "Kiss Péter"); 

 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE kód IN 

     (SELECT vezető 

      FROM munka  

      WHERE m_szám IN  

           (SELECT m_szám 

            FROM dolgozó, csoport 

            WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

                      neve = "Kiss Péter")); 
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d) azok a dolgozók, akik nem vezették Kiss 

Pétert (lehet, hogy nem is vezettek 

csoportot) 

(kód, név) 

(6 sor) 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE kód NOT IN 

     (SELECT vezető 

      FROM munka  

      WHERE m_szám IN  

           (SELECT m_szám 

            FROM dolgozó, csoport 

            WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

                      neve = "Kiss Péter")); 

 

e) azoknak a vezetőknek a neve, akik olyan 

munkát (is) vezettek, amiben nem vett részt 

Kiss Péter. (biztos, hogy vezettek olyan 

munkát, amiben nem volt benne Kiss Péter, 

de lehet, hogy vezettek olyan munkát is, 

amiben benne volt Kiss Péter) 

(kód, név) 

(3 sor) 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE kód IN 

     (SELECT vezető 

      FROM munka  

      WHERE m_szám NOT IN  

           (SELECT m_szám 

            FROM dolgozó, csoport 

            WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

                      neve = "Kiss Péter")); 

 

f) azok a dolgozók – és benne a vezetők is –, 

akik nem vezettek olyan csoportot, amiben 

Kiss Péter benne volt 

(kód, név) 

(8 sor) 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE kód NOT IN 

     (SELECT vezető 

      FROM munka  

      WHERE m_szám NOT IN  

           (SELECT m_szám 

            FROM dolgozó, csoport 

            WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

                      neve = "Kiss Péter")); 
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g) azok a vezetők, akik csak olyan csoportokat 

vezettek, amiben nem volt benne Kiss Péter, 

azaz nem vezették soha Kiss Pétert 

(kód, név) 

(1 sor) 

 

 

 

 

 

ugyanaz, beágyazással 

(1 sor) 

 

a kódhoz tartozó nevek 

 

(azok kódja, akik vezetők, de nem 

tartoznak a kiválasztott vezetők közé) 

 

(azok kódja, akik ezeket a munkákat 

vezették) 

 

(azok a m_szám-ok, amiben KP 

benne volt) 

 

azaz, ezek a dolgozók vezetők, de 

nincsenek közöttük azok, akik KP-t 

vezették valamelyik csoportban. 

(1 sor) 

 

SELECT DISTINCT kód, neve 

FROM dolgozó, munka 

WHERE kód = vezető AND 

     vezető NOT IN 

     (SELECT vezető 

      FROM munka  

      WHERE m_szám IN  

           (SELECT m_szám 

            FROM dolgozó, csoport 

            WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

                      neve = "Kiss Péter")); 

 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE kód IN 

     (SELECT vezető 

      FROM munka 

      WHERE vezető NOT IN 

           (SELECT vezető 

            FROM munka  

            WHERE m_szám IN  

                 (SELECT m_szám 

                  FROM dolgozó, csoport 

                  WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

                            neve = "Kiss Péter"))); 
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h) azok a vezetők, akik csak olyan csoportokat 

vezettek, amiben benne volt Kiss Péter 

(kód, név) 

(3 sor) 

 

a kódhoz tartozó nevek 

 

(azok kódja, akik vezetők, de nem 

tartoznak a kiválasztott vezetők közé) 

 

(azok kódja, akik nem ezeket a 

munkákat vezették, azaz volt olyan 

csoportjuk (is), amelyikben nem 

volt benne KP) 

(azok a m_szám-ok, amiben KP 

benne volt) 

 

azaz, ezek a dolgozók vezetők, de 

nincsenek közöttük azok, akik olyan 

csoportot (is) vezettek, amiben nem volt 

benne KP, minden általuk vezetett 

csoportban tehát benne volt KP. 

 

 

 

 

 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE kód IN 

     (SELECT vezető 

      FROM munka 

      WHERE vezető NOT IN 

           (SELECT vezető 

            FROM munka  

            WHERE m_szám NOT IN  

                 (SELECT m_szám 

                  FROM dolgozó, csoport 

                  WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

                            neve = "Kiss Péter"))); 
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MÁSHOGYAN 

 

i) azok a munkák, amelyekben benne volt 

Kiss Péter 

(7 sor) 

 

 

 

 

 

 

 

azok a vezetők, akik Kiss Pétert vezették 

(5 sor) 

 

 

 

 

azok a munkák, amelyekben nem volt 

benne Kiss Péter 

(ha a munkának nem volt egy csoport 

bejegyzése sem, 0 tagja volt, akkor KP sem 

volt a tagja) 

(3 +1 = 4 sor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

azok a vezetők, akik olyan munkákat 

vezettek, amelyikben nem volt benne Kiss 

Péter 

(3 sor) 

 

 

SELECT m_szám 

FROM csoport AS külső 

GROUP BY m_szám 

HAVING COUNT(*) -1 =  

       (SELECT COUNT(*) 

        FROM csoport AS belső, dolgozó 

        WHERE belső.m_szám = külső.m_szám AND 

             belső.kód = dolgozó.kód AND 

             neve <> "Kiss Péter"); 

   L5_9_i1 

 

 

SELECT DISTINCT kód, neve 

FROM dolgozó, munka, L5_9_i1 

WHERE kód = vezető AND 

      munka.m_szám = L5_9_i1.m_szám; 

   L5_9_i2 

 

 

SELECT m_szám 

FROM csoport AS külső 

GROUP BY m_szám 

HAVING COUNT(*) =  

       (SELECT COUNT(*) 

        FROM csoport AS belső, dolgozó 

        WHERE belső.m_szám = külső.m_szám AND 

             belső.kód = dolgozó.kód AND 

             neve <> "Kiss Péter") 

UNION 

SELECT m_szám 

FROM munka 

WHERE m_szám NOT IN (SELECT m_szám 

                          FROM csoport); 

   L5_9_i3 

 

 

SELECT DISTINCT kód, neve 

FROM dolgozó, munka, L5_9_i3 

WHERE kód = vezető AND 

      munka.m_szám = L5_9_i3.m_szám; 

   L5_9_i4 

 



SQL  5  11/20 

SQL_feladatok_munka_5.doc 

j) azok a dolgozók (vezetők), akik csak olyan 

csoportokat vezettek, amiben Kiss Péter 

benne volt 

(3 sor) 

 

 

 

azok a dolgozók (vezetők), akiknek volt 

olyan csoportjuk, amiben benne volt Kiss 

Péter, és volt olyan csoportjuk is, amiben 

nem volt benne Kiss Péter 

(2 sor) 

 

 

 

azok a dolgozók (vezetők), akiknek 

egyetlen csoportjában sem volt benne Kiss 

Péter 

(1 sor) 

 

 

 

azok a dolgozók, akiknek nem volt sem 

olyan csoportjuk, amiben benne volt Kiss 

Péter, sem olyan, amiben nem volt benne, 

akiknek tehát semmilyen csoportjuk sem 

volt, azaz sohasem voltak vezetők 

(5 sor) 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE kód IN (SELECT kód 

                     FROM L5_9_i2) AND 

                kód NOT IN (SELECT kód 

                      FROM L5_9_i4); 

 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE kód IN (SELECT kód 

                     FROM L5_9_i2) AND 

                kód IN (SELECT kód 

                      FROM L5_9_i4); 

 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE kód NOT IN (SELECT kód 

                     FROM L5_9_i2) AND 

                kód IN (SELECT kód 

                      FROM L5_9_i4); 

 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE kód NOT IN (SELECT kód 

                     FROM L5_9_i2) AND 

                kód NOT IN (SELECT kód 

                      FROM L5_9_i4); 

 

 

 

10) Nagy Péter vezetése alatt hányan és mekkora óraszámban dolgoztak?  

(Nagy Péter, ”beosztottainak a száma:”, beosztottak száma) 

(Nagy Péter, ”óraszám:”, óraszám) 

vagy 

(vezető, munkaszám, beosztottak száma, óraszám) 

vagy 

(vezető, beosztottak száma, óraszám) 

Legyen paraméter a vezető neve! 

a) Nagy Péter vezető melyik munkákat vezette 

(3 sor) 

 

 

 

 

Nagy Péter által vezetett munkák összesített 

óraszáma 

(160) 

SELECT neve, kód, m_szám, óraszám 

FROM dolgozó, munka 

WHERE kód = vezető AND 

          neve = "Nagy Péter"; 

 

 

SELECT MAX(neve), SUM(óraszám) AS összóra 

FROM dolgozó, munka 

WHERE kód = vezető AND 

          neve = "Nagy Péter"; 
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b) Nagy Péter által vezetett munkák dolgozói 

munkaszámonként 

(5 sor) 

 

 

 

 

 

Nagy Péter által vezetett munkák dolgozói 

(kulcs: kód, m_szám, kell a DISTINCT) 

(3 sor) 

 

 

 

 

 

Nagy Péter által vezetett munkák 

dolgozóinak a száma 

(3) 

 

SELECT neve, dolgozó.kód, munka.m_szám,  

 csoport.kód 

FROM dolgozó, munka, csoport 

WHERE dolgozó.kód = vezető AND 

          munka.m_szám = csoport.m_szám AND 

          neve = "Nagy Péter"; 

 

 

SELECT DISTINCT neve, dolgozó.kód,  

 csoport.kód 

FROM dolgozó, munka, csoport 

WHERE dolgozó.kód = vezető AND 

          munka.m_szám = csoport.m_szám AND 

          neve = "Nagy Péter"; 

   L5_10_b2 

 

 

SELECT MAX(neve), COUNT(*) AS dolgozószám 

FROM L5_10_b2; 
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c) összeépítve 

(2 sor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Office 2010 Access 

(2 sor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paraméter a vezető neve 

 

 

SELECT MAX(neve), "összes óraszám:", 

 SUM(óraszám)  

FROM dolgozó, munka 

WHERE kód = vezető AND 

          neve = "Nagy Péter" 

UNION 

SELECT MAX(neve), "beosztottainak a száma:", 

 COUNT(*)  

FROM L5_10_b2; 

 

 

SELECT MAX(neve), "összes óraszám:", 

 SUM(óraszám)  

FROM dolgozó, munka 

WHERE kód = vezető AND 

          neve = "Nagy Péter" 

UNION 

SELECT MAX(neve), "beosztottainak a száma:", 

 COUNT(*)  

FROM (SELECT DISTINCT neve, csoport.kód 

            FROM dolgozó, munka, csoport 

            WHERE dolgozó.kód = vezető AND 

                      munka.m_szám = csoport.m_szám AND 

                      neve = "Nagy Péter"); 

 

 

SELECT MAX(neve), "összes óraszám:", 

 SUM(óraszám)  

FROM dolgozó, munka 

WHERE kód = vezető AND 

          neve = [a vezető neve] 

UNION 

SELECT MAX(neve), "beosztottainak a száma:", 

 COUNT(*)  

FROM (SELECT DISTINCT neve, csoport.kód 

            FROM dolgozó, munka, csoport 

            WHERE dolgozó.kód = vezető AND 

                      munka.m_szám = csoport.m_szám AND 

                      neve = [a vezető neve]); 
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MÁSHOGYAN 

 

d) Nagy Péter által vezetett munkák óraszáma 

és dolgozóinak a száma munkaszámonként  

(3 sor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

egyszerűbben ugyanaz 

(3 sor) 

 

 

SELECT neve, m_szám, óraszám,  

             (SELECT COUNT(*)  

              FROM dolgozó, munka, csoport 

              WHERE dolgozó.kód = vezető AND 

                      munka.m_szám = csoport.m_szám AND 

                      neve = külső_dolgozó.neve AND 

                      munka.m_szám = külső_munka.m_szám) 

                AS [vezetettek száma] 

FROM dolgozó AS külső_dolgozó,  

            munka AS külső_munka 

WHERE kód = vezető AND 

               neve = "Nagy Péter"; 

 

 

SELECT neve, m_szám, óraszám,  

             (SELECT COUNT(*)  

              FROM csoport 

              WHERE m_szám = külső_munka.m_szám) 

                AS [vezetettek száma] 

FROM dolgozó, munka AS külső_munka 

WHERE kód = vezető AND 

               neve = "Nagy Péter"; 

 

e) Nagy Péter által vezetett munkák óraszáma 

és dolgozóinak a száma 

Office 2010 Access 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paraméter a vezető neve 

 

 

SELECT MAX(neve) AS név, SUM(óraszám) AS óra,  

      MAX( (SELECT COUNT(*)  

                   FROM  

                      (SELECT DISTINCT csoport.kód 

                       FROM dolgozó, munka, csoport 

                      WHERE dolgozó.kód = vezető AND 

                                     munka.m_szám =  

                                                     csoport.m_szám AND 

                                     neve = "Nagy Péter") 

                  ) ) AS [vezetettek száma] 

FROM dolgozó AS külső_dolgozó,  

            munka AS külső_munka 

WHERE kód = vezető AND 

               neve = "Nagy Péter"; 

 

 

SELECT MAX(neve) AS név, SUM(óraszám) AS óra,  

      MAX( (SELECT COUNT(*)  

                   FROM  

                      (SELECT DISTINCT csoport.kód 

                       FROM dolgozó, munka, csoport 

                      WHERE dolgozó.kód = vezető AND 

                                     munka.m_szám =  

                                                     csoport.m_szám AND 

                                     neve = [a vezető neve]) 

                  ) ) AS [vezetettek száma] 

FROM dolgozó AS külső_dolgozó,  

            munka AS külső_munka 

WHERE kód = vezető AND 

               neve = [a vezető neve]; 
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11) Adott dolgozó kinek a vezetése alatt dolgozott a legtöbbször?  

(dolgozó neve, vezető neve, hányszor dolgozott a vezetése alatt) 

Legyen paraméter a vezető neve! 

a) [dolgozó neve] nevű dolgozó munkái  

[dolgozó neve] = Kiss Péter 

(7 sor) 

 

 

 

vezetői 

(7 sor) 

 

 

SELECT neve, m_szám 

FROM dolgozó, csoport 

WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

               neve = [dolgozó neve]; 

 

 

SELECT neve, munka.m_szám, vezető 

FROM dolgozó, csoport, munka 

WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

               csoport.m_szám = munka.m_szám AND 

               neve = [dolgozó neve]; 

 

b) melyik vezető alatt hányszor dolgozott 

[dolgozó neve] = Kiss Péter 

(5 sor) 

 

 

 

 

 

 

így is lehet 

(5 sor) 

 

SELECT MAX(neve) AS név, vezető,  

 COUNT(*) AS hányszor 

FROM dolgozó, csoport, munka 

WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

               csoport.m_szám = munka.m_szám AND 

               neve = [dolgozó neve] 

GROUP BY vezető; 

   L5_11_b1 

 

 

SELECT [dolgozó neve] AS név, vezető,  

 COUNT(*) AS hányszor 

FROM dolgozó, csoport, munka 

WHERE dolgozó.kód = csoport.kód AND 

               csoport.m_szám = munka.m_szám AND 

               neve = [dolgozó neve] 

GROUP BY vezető; 

 

c) melyik vezető alatt dolgozott a legtöbbször 

(így is kéri, hogy adjuk meg a paraméter 

értékét) 

[dolgozó neve] = Kiss Péter 

(2 sor) 

 

 

a vezető neve is 

[dolgozó neve] = Kiss Péter 

(2 sor) 

 

SELECT név, vezető, hányszor 

FROM L5_11_b1 

WHERE hányszor = (SELECT MAX(hányszor) 

                                    FROM L5_11_b1); 

 

 

SELECT név AS [dolgozó neve],  

 neve AS [vezető neve],  

 hányszor AS  

  [hányszor dolgozott a vezetése alatt] 

FROM L5_11_b1, dolgozó 

WHERE vezető = kód AND 

               hányszor = (SELECT MAX(hányszor) 

                                    FROM L5_11_b1);  
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12) Melyik vezető melyik megrendelőnek dolgozott a legnagyobb óraszámban?  

(vezető, megrendelő, legnagyobb) 

a) melyik vezető melyik megrendelőnek hány 

órában dolgozott 

(9 sor) 

 

SELECT vezető, megrendelő,  

 SUM(óraszám) AS összesen 

FROM munka 

GROUP BY vezető, megrendelő; 

   L5_12_a 

 

b) egyet, a legnagyobb összesen értéket 

választjuk ki 

(nem ez volt a kérdés) 

  

a legnagyobb óraszám 

(170) 

 

 

 

aki (akik) ezt teljesítették 

(1 sor) 

 

 

 

összevonva a L5_12_b1 és L5_12_b2 

lekérdezést 

(1 sor) 

 

 

 

 

 

SELECT MAX(összesen) AS lnösszesen 

FROM L5_12_a; 

   L5_12_b1 

 

 

SELECT vezető, megrendelő, összesen AS legnagyobb 

FROM L5_12_a, L5_12_b1 

WHERE összesen = lnösszesen; 

   L5_12_b2 

 

 

SELECT vezető, megrendelő, összesen AS legnagyobb 

FROM L5_12_a 

WHERE összesen = (SELECT MAX(összesen) 

                    FROM L5_12_a); 

   L5_12_b3 

 

c) minden vezetőhöz egy legnagyobb összesen 

értéket választunk ki 

 

a legnagyobb óraszámok 

(6 érték, 6 sor) 

 

 

 

 

akik akiknek ezeket teljesítették 

(6 sor) 

 

 

 

 

 

összevonva a L5_12_c1 és L5_12_c2 

lekérdezést 

(6 sor) 

 

 

 

 

SELECT vezető, MAX(összesen) AS lnösszesen 

FROM L5_12_a 

GROUP BY vezető; 

   L5_12_c1 

 

 

SELECT L5_12_a.vezető, megrendelő,  

 összesen AS legnagyobb 

FROM L5_12_a, L5_12_c1 

WHERE L5_12_a.vezető =  L5_12_c1.vezető AND  

            összesen = lnösszesen; 

   L5_12_c2 

 

 

SELECT vezető, megrendelő, összesen AS legnagyobb 

FROM L5_12_a AS külső 

WHERE összesen = (SELECT MAX(összesen) 

                    FROM L5_12_a AS belső 

                           WHERE belső.vezető = külső.vezető); 
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13) Kik dolgoztak eddig csak egy vezető alatt? (kód, neve)?  

a) kinek ki volt a vezetője 

(kulcs: kód, m_szám 

kell a DISTINCT) 

(18 sor) 

 

SELECT DISTINCT kód, vezető 

FROM csoport, munka 

WHERE csoport.m_szám = munka.m_szám; 

   L5_13_a 

 

b) kinek hány vezetője volt 

(10 sor) 

 

 

SELECT kód, COUNT(vezető) AS vezetőinek_száma 

FROM L5_13_a 

GROUP BY kód; 

   L5_13_b 

 

c) kinek volt csak egy vezetője 

(7 sor) 

 

 

 

 

összevonva L5_13_b és L5_13_c1 

(7 sor) 

 

 

 

kód, név 

(7 sor) 

 

 

 

 

 

 

beépítve a L5_13_a lekérdezést is 

(OFFICE 2010) 

(7 sor) 

 

SELECT kód, vezetőinek_száma 

FROM L5_13_b 

WHERE vezetőinek_száma = 1; 

   L5_13_c1 

 

 

SELECT kód  

FROM L5_13_a  

GROUP BY kód  

HAVING COUNT(vezető) = 1; 

 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE kód IN (SELECT kód  

            FROM L5_13_a  

            GROUP BY kód  

            HAVING COUNT(vezető) = 1); 

 

 

SELECT kód, neve 

FROM dolgozó 

WHERE kód IN  

    (SELECT kód  

     FROM  

              (SELECT DISTINCT kód, vezető 

               FROM csoport, munka 

               WHERE csoport.m_szám = munka.m_szám)  

     GROUP BY kód  

     HAVING COUNT(vezető) = 1); 

 

 



SQL  5  18/20 

SQL_feladatok_munka_5.doc 

 

14) Ki kinek a vezetése alatt nem dolgozott még? (dolgozó neve, nem vezette neve)?  

(a vezető, ha a csoportnak is a tagja, akkor sajátmagát is vezeti) 

a) csak olyanok között keressünk vezetőt, akik 

már voltak vezetők 

 

összes vezető 

(6 sor) 

 

 

 

vezető és a vezetett dolgozók 

(18 sor) 

 

 

 

vezető, és akit nem vezetett 

(48 sor) 

 

 

 

 

 

 

összeépítve, nevekkel kiegészítve 

(48 sor) 

 

 

 

 

SELECT DISTINCT vezető 

FROM munka; 

   L5_14_a1 

 

 

SELECT DISTINCT vezető, kód 

FROM csoport, munka 

WHERE csoport.m_szám = munka.m_szám; 

   L5_14_a2 

 

 

SELECT vezető, kód 

FROM L5_14_a1, dolgozó 

WHERE dolgozó.kód NOT IN (SELECT kód 

FROM L5_14_a2 

WHERE vezető = L5_14_a1.vezető) 

ORDER BY vezető, kód; 

 

 

SELECT vezető.kód, "    " AS X, vezető.neve, 

 nem_vezetett.kód, "    " AS Y,  

 nem_vezetett.neve  

FROM dolgozó AS vezető, dolgozó AS nem_vezetett 

WHERE  

     vezető.kód IN  

        (SELECT vezető 

         FROM munka) AND 

     nem_vezetett.kód NOT IN  

        (SELECT kód 

         FROM csoport, munka 

         WHERE csoport.m_szám = munka.m_szám AND 

                  vezető = vezető.kód); 
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b) mindenki lehet vezető 

 

azok a párok, akik nem dolgoztak vezető, 

vezetett kapcsolatban 

(103 sor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

azok a párok, akik dolgoztak vezető, 

vezetett kapcsolatban 

(lásd egyszerűbben: L5_14_a2) 

(18 sor) 

 

 

 

SELECT vezető.kód, "    " AS X, vezető.neve, 

 nem_vezetett.kód, "    " AS Y,  

 nem_vezetett.neve  

FROM dolgozó AS vezető, dolgozó AS nem_vezetett 

WHERE  

     Str(vezető.kód) & Str(nem_vezetett.kód) NOT IN  

        (SELECT Str(vezető) & Str(kód) 

         FROM csoport, munka 

         WHERE csoport.m_szám = munka.m_szám) 

ORDER BY vezető.kód, nem_vezetett.kód; 

 

 

SELECT vezető.kód, "    " AS X, vezető.neve, 

 nem_vezetett.kód, "    " AS Y,  

 nem_vezetett.neve  

FROM dolgozó AS vezető, dolgozó AS nem_vezetett 

WHERE  

     Str(vezető.kód) & Str(nem_vezetett.kód) IN  

        (SELECT Str(vezető) & Str(kód) 

         FROM csoport, munka 

         WHERE csoport.m_szám = munka.m_szám) 

ORDER BY vezető.kód, nem_vezetett.kód; 
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c) legyen paraméterrel szabályozható, hogy az 

együttdolgozó párokat vagy azokat, akik 

még nem dolgoztak együtt mutatja 

 

 
[dolgoztak együtt] = igen 

(18 sor) 

 

[dolgoztak együtt] = bármi más 

(103 sor) 

 

 

 

 

 

 

 

kicsit szépítve 

az első sor megmutatja, hogy milyen értéket 

adtunk a paraméternek 

 

[dolgoztak együtt] = igen 

(19 sor) 

 

[dolgoztak együtt] = bármi más 

(104 sor) 

 

 

 

 

 

itt a FROM-ban a tábla tartalma lényegtelen,  

de kell valami 

 

 

 

 

 

SELECT vezető.kód, "    " AS X, vezető.neve, 

 nem_vezetett.kód, "    " AS Y,  

 nem_vezetett.neve  

FROM dolgozó AS vezető, dolgozó AS nem_vezetett 

WHERE [dolgoztak együtt] = "igen" XOR  

     (Str(vezető.kód) & Str(nem_vezetett.kód) NOT IN  

        (SELECT Str(vezető) & Str(kód) 

         FROM csoport, munka 

         WHERE csoport.m_szám = munka.m_szám)) 

ORDER BY vezető.kód, nem_vezetett.kód; 

 

 

SELECT vezető.kód, "    " AS X , vezető.neve, 

          igen_nem.kód,  

          "    " AS Y,  

          igen_nem.neve  

FROM dolgozó AS vezető, dolgozó AS igen_nem 

WHERE [dolgoztak együtt] = "igen" XOR  

     (Str(vezető.kód) & Str(igen_nem.kód) NOT IN  

        (SELECT Str(vezető) & Str(kód) 

         FROM csoport, munka 

         WHERE csoport.m_szám = munka.m_szám)) 

UNION  

SELECT 0,"","vezető",  

          0,  

          IIf([dolgoztak együtt] = "igen", "igen", "nem") , 

          IIf([dolgoztak együtt] = "igen",  

               "vezetett", "nem vezetett") 

FROM munka 

ORDER BY vezető.kód, igen_nem.kód; 
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