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 Makrók készítése Visual Basic nyelven 

 Egyszerű Visual Basic program 
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A Makrók használata, megtekintése, szerkesztése, létrehozása, 

programozása előtt meg kell ismernünk az Excel makrókezelését. 

 

Mivel a makrókat tartalmazó alkalmazások rosszindulatúak is lehetnek, 

az Excel a védekezéshez a beállítások különböző fokozatait nyújtja 

az Excel gomb/Excel beállításai/Adatvédelmi központ/ Az Adatvédelmi 

központ beállításai panelon található makróbeállításokkal.  
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Mint minden vírus, a rosszindulatú makrók is csak akkor kártékonyak, 

ha futni engedjük őket. Ezért nem általunk készített Excel 

alkalmazások esetében az Összes makró letiltása értesítéssel beállítást 

célszerű választani, hogy a megnyitott fájlban lévő esetleges makrókról 

értesüljünk és megtekintve azokat, eldönthessük, hogy milyen 

szándékúak.  

Ilyen beállítás mellett az Excel figyelmeztet, ha makrót tartalmazó fájlt 

akarunk megnyitni és lehetővé teszi a döntést makrók 

letiltása/engedélyezése kérdés formájában. 

 

Jó tudnunk, hogy egy újonnan létrehozott Excel alkalmazásban 

létrehozott makrók a beállításoktól függetlenül mindig futtathatók.  

 

 

 



 A Visual Basic Editor 

   

Alkalmazott Informatikai Intézeti Tanszék               MŰSZAKI INFORMATIKA                    Dr.Dudás László                 3. 

A Visual Basic Editort több úton is megnyithatjuk: 

 

1. A Fejlesztőeszközök/Kód/VisualBasic ikonnal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Makrókon keresztül, pl. a Fejlesztőeszközök/Kód/Makrók ikonnal. 

Ekkor az Excel alkalmazásban lévő makrók listáján keresztül jutunk 

az Editorba. 
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Az Excel alkalmazásban lévő makrók listáján keresztül jutunk az 

Editorba a minket érdeklő makró kijelölése és a Szerkesztés 

nyomógomb megnyomása után. 
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Az Editor: 

 Az Editor egy korszerű programozási környezet kinézetét mutatja.  

Ami elsőre szembetűnik, hogy annak ellenére, hogy magyar nyelvű 

Excelben nyitottuk meg, angol nyelvű! 
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Az elkészült makrókat nem kell külön menteni, azok az Excel fájl 

mentésével elmentődnek. Hasonlóan az egész munkafüzet is 

elmentődik az Editorbeli mentés (Save) használatakor. 

 

A makró-, illetve Basic program szerkesztésére szolgáló ablakban egy 

sorba általában csak egy utasítás kerül. Több utasítás egy sorba írása 

esetén azokat pontosvesszővel szeparálni kell. 

 

Az ablakban a forráskód modulokba, azon belül pedig szubrutinokba 

szerveződik. Egy automatikusan létrejött makró egy szubrutinként jelenik 

meg.  

Az ablak felső peremén baloldalt az objektumok, jobboldalt a szubrutinok 

neve látható egy-egy legördülő listán. 
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Minket a jobboldali lista érdekel, mivel abban jelennek meg az általunk 

kreált, programírás nélkül automatikusan létrejött makrók.  
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Hogy érezzük a kapcsolatot az automatikusan rögzített makrók és 

azoknak a szerkesztőablakbeli megjelenése között, nézzük meg 

közelebbről a Választógomb vezérlők bemutatásához létrehozott nagyon 

egyszerű két makrónkat! 

 

 

 

 

 

 

A makrók feladata az L18 

cella kijelölése és abba az 

XX, illetve XY szöveg  

beírása volt.  
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A makró szubrutin 

(önállóan hívható 

alprogram, eljárás) a Sub 

és End Sub szubrutin 

zárójelek között 

tartalmazza a kódot. A Sub 

után találjuk a szubrutin 

általunk megadott nevét: 

MakróXX. 

Az aposztróf kezdetű zöld 

sorok kommentek.  

 

 

 

 

 

 

 

Itt viszontlátjuk a makró feladatát leíró, általunk megadott információt (XX 

beírása) és a makró meghívását kiváltó általunk adott billentyűkódot (Ctrl+x). 

A makró két működést generáló sora feketével következik. Az első az L18 

cella kijelölését írja le, a másik a kijelölt aktív cellába az XX szöveg beírását. 

 

Az XY férfikromoszóma beírását elvégző makró szubrutin teljesen hasonlóan 

épül fel. 
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Következő példaként rögzítsünk egy újabb makrót, amely néhány tag 

értékének megadását, valamint az értékek összegének meghatározását 

teszi lehetővé! Adjunk a kis példa celláinak sárga háttérszínt. Legyen a 

makró neve Összegzés és az indítókódja Ctrl+ z. 
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A létrehozott kis Excel 

alkalmazás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A létrejött szubrutin makró: 

Kis angol tudással a makró 

követhető. A SUM 

függvényben az R a Row 

(sor), a C Column (oszlop) 

jelentésű és relatív 

cellamegadás történik.  
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Programozzunk egy egységmátrix kreálást Visual Basic nyelven! 
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Az egységmátrixot létrehozó program rövidebben: 

Használjuk ki, hogy a cellák  

sor-oszlop indexei numerikusan  

is megadhatók! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bejárjuk a mátrixot soronként, azon 

belül oszloponként egy dupla for 

ciklussal és azokba a cellákba, ahola 

sor és oszlop indexe egyezik, 1-et, a 

többi cellába 0-át írunk. 

 

 

 

 

 

 


